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Zápisčíslo5
ze 5. zasedánízastupitelstvaobceČernolice
konanéhove středu dne23.7.2003

Přítomni:

omluven:

Miloslav Dlouhý, Pavel Kambers[ý' Aleš Macela, Antonín Zdeborský, Veronika
Zemanová
ZdenaRambousková. Miros|av Zíma

Zahájení zasedání:19.30 hodin

Program
\l--

parkem
t. Petice_ umožněnízprtlezdnění
cestypřed čp.I21navlastnínríkladymajitelepozemku
2. Žáďosto prodloužení
3. Informaceo pozemkovýchúpravách
4, UrgencenedodělkulokalityVe slatinách- GATE 7 spol s. r.o'
výboru
5. Informacefinančního
6, Diskuse
7. Usnesení
8. Závét
'Ý

k 1.
V úvoduvystoupilmístostarosta
se žádostio zaÍazení
do bodu diskuzeprojednat,,Přistoupení
zaŤazeni
bodu ,,Žádosto vybudováníhřiště
etapěbudováníkanalizace,,,dále pan Schmidtpožáda|
nadrybníkem..
do programu.
Hlasovánío pťogramu:
5 hlasůpro

Zapisov atel: Antonín Zdeborský
ověřovatelé zápisu: Miloslav Dlouhý, Pavel Kamberslcý

Hlasování: 5 hlasůpro
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1. Petice - umožněnízprůjezdněníparkem
Místostarostainformoval o situaci kolem parku. Sdělil, že se obec počátkem roku odvola|a na
kraj ohledně zprujezdněníparku' V souěasnédobě se rozhodnutívrátilo na Stavebníuřad Mníšek
pod Brdy, následně se uskutečnilomístníšetření.Na výslednéroáodnutí se ěeká, obci zatímnic
nepřišlo. obecní úřad se nebrání odstraněníplotu a otevření branky na parcelu č' 56i4' Další
posfup ohledně zprt$ezdněníse bude řešit se zastupiteli ažpo obdrženi rozhodnuti ze SÚ vtnišek
pod Brdy.
Místostarostadává hlasovat o schválenítohoto návrhu.
Hlasování: 5 hlasůpro

2. Zádost o prodlouženícesty před čp.12| na vlastní náklady majitele pozemku
Místostarostainformuje o stavu komunikace před domem č.p. 121, kde je navezen štěrk
s kamením' Majitel pozemku 1414 pan Pospíšil,žádá o prodlouženívyasfaltovanécesty před
důmč.p.I2I na svénáklady. Místostarostanavrhuje zastupitelůmpovolit tuto žádost,s tím že se
nesmí v žádnémpřípadě cesta prodloužit na sousednípozemky především na louku (parcelní
ěís|o299/15),
Místostarostadává hlasovat o schválení žádostina prodlouženívyasfaltovanécesty před důmč.p.
121 na jeho vlastrrínaklady. Nesmí se všakzasáhnoutdo parcely č,,299lI5,
Hlasování: 5 hlasůpro

3. Informace o pozemkových úpravách
Místostarostainformuje zastupitele o současnésituaci ohledně prokázání vlastnictví dle ziákona
I72l9I Sb., ve zněníjehozměn a doplňků.Jedná se předevšímo parcely 299lI5,299116,299118
a další. Jsou to parcely zpřídělových listin č. 29918' Katastrální uŤad Praha*západ některé
pozemky přepsal na obec Cernolice. U někteých parcel se to nedaří,jelikoŽ Pozemkoqf fond
CR i přes upozomění obce na zákon I72l9I, ve zněníjeho změn a doplňkůprodává. obec na
tuto zá|eŽitostpísemněupozornila a podala stížnost.
Zastupitelstvoobce bere informaci na vědomí.
Zastupitelstvo obce pověřuje místostarostuAntonína Zdeborského i nadále jednáním s úřady
ohledněvlastrrickýchpráv pozemkůobce Černolice.
Hlasování: 5 hlasůpro

4. Urgence nedodělku lokatity Ve slatinách - GATE 7 spol s. r.o.
Na dnešníjednání zastupitelstvapřislíbil účasti jednatel společnostiGATE 7 spol s. r.o. pan
Zeman. Hodinu před zasedáním omluvil a poslal psaný dopis s vysvětlením jeho názoru. na
sifuaci a s Žádostí o schůzku se zastupiteli o vyjasnění vlastnickych práv na kana|izaci v obci
Černolice.Místostarostacelý dopis naLlas prečóti.Dále se konstatovalona nefunkčnostčističky
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domovního tekutéhoodpadu a ohroženívod a přírody, jelikoŽ kana|izace bez jakékoliv úpravy
vtékádo odtoku poŽáminádrže v centru obce, kde izapáchá.
Zastupitelésouhlasíse schůzkous jednatelemspolečnostiGATE' 7 spol s r.o. ohledně nedodělků
lokality Ve Slatinách, dodělání povrchu komunikace a čističky včetně vyjasnění vlastnictví
kanalizace.
Hlasování: 5 hlasůpro
Zastupitelésouhlasí s připojením k žalobě občanůČernolic bydlící v lokalite Ve Slatinách,
je JUDr Mlejnský, na GATE 7 spol s r.o.
zastupující
Hlasování: 5 hlasůpro

5. Informace Íinančníhoqýboru
\,

Finančnívybor předložil zpr ávu zastupitelům.
Zastupitelévzali zprávu finančníhoýboru na vědomí
Hlasování: 5 hlasůpro

6.Zádost o vybudování hřiště nad rybníkem
Pan Schmidt žádá za občanypodepsanéna petici o vybudování volejbaIovéhohřiště na pozemku č.
91/1těsněna rybníčkemč'parce|y 9I/4 na vlastnínáklady. Součástižádostije i žádosto pronájem
částipozemku o přibližnévelikosti 200 mZ,jedná se o navezenouzeminu nad}ržzírybníčku.
Zastupitelésouhlasís vybudování hřiště pokud bude předloženobci návrh smlouvy, provomí řád a
stručnýzá|<ressituace. Dále je potřeba vy'jasnit,kdo bude za danou lokalitu zodpovídata pečovat.
Hlasování: 5 hlasůpro

7, Diskuse
V diskusi vystoupili občanéČernolic ohledně staw parku ajeho zprůjezdněnínad úpravnouvody.
Místostarostaje informuje o finančnísituaci obce
Pan Schmidt vmesl dotazna stav a oprav příjezdových komunikací do Černolic ze Všenor a ' Ritt.y.
Místostarostainformuje o jednání se Správou silnic Středočeského
kraje, o návštěvěředitele KŤížka
na katastruobce Černolicea Ritka. Dále sdělil, žese v rámci těchto věcí spolupracujes obcíŘitka,
kde je stav podobný.
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Pan Smidt,pan Mlejnshýnavrhuji, abyse zasfupitelstvoobce zabýva|ozrušením
Čl.3 ,,Udělovaní
vyhlášce
č.212003,
ýjimek..ve
Místostarostapřislíbil projednánítohoto návrhu na dalšímzasedánízasfupitelstva.

8.

Usnesení

Zastupitelstvo obce
A) schvaluje

1 . odstraněníplotu a otevřeníbranky na parcelu č,.5614,Dalšípostup ohledně zprůjezdněníse
bude řešitse zastupite|iaŽpo obdrženíroáodnutí ze SÚ Mníšekpód n.ay

Místostarostadává hlasovat o schválení Žádosti pana Pospíšilana prodlouŽenívyasfaltované
cesty před dům č.p. 12| najeho vlastrí náklady. Nesmí se však zasáhnout do parcely č.

t_

299n5.

3.

Zastupitelésouhlasíse schůzkousjednatelemspolečnostiGATE 7 spol sr.o' ohledně
nedodělkůlokality Ve Slatinách,dodělánípowchu komunikacea čističkyvčetněvy'jasnění
vl astnictvíkana|izace

4. Zastupitelésouhlasís připojením k Žalobě oběanůČernolic bydlícív lokalite Ve Slatinách,
je JUDr Mlejnský, na GATE 7 spol s r.o.
zastupující

5 . Zastupitelstvo obce pověřuje místostarosfuAntonína Zdeborskéhoi nadále jednáním s uřady
ohledně vlastrrických práv pozemkůobce Čemolice.

6 . Zastupitelésouhlasís vybudoviíníhřiště pokud bude předloŽen obci návrh smlouvy, provozní

řád a stručnýzá|<ressituace. Dále je potřeba vy'jasnit,kdo bude za danou lokalitu zodpovídat
a pečovat.

B)

bere na vědomí
l.

informaci o pozemkov'ých úpravách a projednávání dalšíhopostupu kpozemkům obce
Cernolice při jednání s úřadyv rámci zákonaěís|oI72lI991Sb., a jejich změn

2. Zasfupitelévza|izprávufinančního vyboru na vědomí
Hlasování o usnesení:5 hlasůpro

Zasedánibylo ukončenove 27,30 hodin.
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Zapsa|: AntonínZdeborshý

V Čemolicíchdne 1. srpna2003

ověřovateléápisu: Miloslav|tounÝ

w'

PavelKamberslcý

místostarosta

t-

v

zl obec/zasedani/2003_07
http://www.cemolice.c
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