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Zápis číslo12
ze zasedáníZastupitelstva obce černolice
ze dne 16.9.2004
Přítomni - 5 členůoZ - Miloslav Dlouhý, Pavel Kamberský, Zdena Rambousková, Antonín Zdeborsloý,
Ing. Miroslav Zíma
omluveni: Aleš Macela, Veronika Sládková
Zahájenízasedání:

19.00 hodin

Starostakonstatuje, Že zasedáni je usnášeníschopné.

\/

Program
l ' Revokace bodu 3 z jednáni Zo ze dne 25 .6 '2003
2. Schváleníprodejepozemkůč.parc. 5 l0 a č.parc' 305/34
3' Schválení výstavby vodovodnípřípojky k domu čp.85
4. Schválení ýstavby vodovodní přípojky k novostavbě domu na ě. parc. 14/6
5. Schválení ýstavby vodovodních přípojek
6. Schválení udělení ýjimky ze stavebníuzávěry pro rekolaudaci chaty E339 narodinný domek
7' Schválení udělení ýjimky ze stavebníuzávéry_ rekonstrukce domu čp.46
8. Schválení udělení ýjimky ze stavebníuzávěry - stavba RD na č.parc. 494/2 a 494/3
9. Schválení ryjimky ze stavebnívávěry _ výstavba RD na pozemku č.parc, 48/3
10. Schválení stavebníhozáměru postavit studnu a RD na pozemku č.parc. l33ll
1l. Schválení ýjimky ze stavebníuzávěry - stavebníúpravy chaý E235
12. Schválení ýjimky ze stavebníuzávěry - stavba RD na pozemku č.parc. 82121
13. Diskuse
14. Usnesení
15. Závěr
Zapisovatel:Ing. Miroslav Zíma
ověřovatelé zápisu: Miloslav Dlouhý, Zdenka Rambousková
H|asování: 5 hlasůpro
Starostanawhuje rozšířitprogram jednifurío schválení odvolání členky Finančníhouýboru paníZuzany
Kamberskéa jmenování nového členaýboru pana Milana Macely. Dále nawhuje na přání manželůSaidloých
bod programučíslo9) přesunoutza bod l).
Hlasování: 5 hlasůpro
Upravený program jednání
l.
2.
3.
4.
5.
6,
7.
8'
9,
10.
l l.
12.
l 3.
14.
15.
|6.

Revokace bodu 3 z jednáníZO ze dne 25 '6.2003
Schválení ýjimky ze stavebníuzávěry _ ýstavba RD na pozemku č.parc' 4813
Schváleníprodejepozemkůč.parc. 5l0 a č.parc.305134
Schválení \^ýstavbyvodovodní přípojky k domu čp.85
Schváleníýstavby vodovodnípřípojky k novostavbědomu na č' parc' 14/6
Schválenívýstavby vodovodníchpřípojek
Schválení uděIení\^ýjimkyze stavebníuzávěry pro rekolaudaci chaty E339 na rodinný domek
Schválení udělení ryjimky ze stavebníuzávéry_ rekonstrukce domu čp.46
Schválení udělení Újirnky ze stavebníuzávěry - stavba RD na č.parc. 494/2 a 494/3
Schválení stavebníhozáměru postavit studnu a RD na pozemku č.parc. l33ll
Schválení ýjimky ze stavebnílzávěry _ stavebníúpravy chaý E235
Schválení ýjimky ze stavebnívzávěry _ stavba RD na pozemku č.parc' 82/21
Schválení odvolání členky FV a jmenování novéhočlenaFV
Diskuse
Usnesení
Závěr

1.

Revokace bodu 3 z jednání Zo ze dne25,6.2003
Krajslcý uřad Středočeskéhokraje ve smyslu ustanovení $ 124 zákona číslo |2812000 Sb., o obcích
upozornil obec Černolice, Že obecně závamá vyhláška číslo2/2OO3, schválená na jednání Zastupitelstva
obec dne 25.6'2003 není v souladu s platnou právní úpravou. Ve smyslu ustanovení $ 33 odst. 3 zákona

číslo50/1976 Sb., o územnímplánování a stavebnímřádu, ve znění pozdějšíchpředpisů' obec a kraj muže
chráněnéúzemínebo stavebníuzávěru vyhlásit nďízením obce nebo nařízenímkraje.
Starosta nawhuje revokovat bod 3 zjednání obecního zastupitelstva dne 25.6.2003 a text schváIený jako
vyhláška ěis|o 2/2003 schválit jako Nařízení obce Černolice číslo|12004.

(

Hlasování: 5 hlasůpro
Schvá|enívýjimky ze stavební uzávéry -výstavba RD na pozemku č.parc.48/3
ManŽelé Saidlovi žádaji o udělení ýjimky ze stavebníuzávěry na stavbu RD na pozemku č.parc. 48/3.
Posudek architekta, kten.i zpracovává tzemni plán je kladný a doporučuje Zastupitelstvu obce udělit
výjimku ze stavební uzávéry. Problém je vpřístupové komunikaci, která obsluhuje 4 pozemky a je
neprůjezdná (slepá). Manželé Saidlovi předložili Stanovisko dotčenéhoorgánu stáfrrí správy na úseku
poŽámi ochrany, ze kÍeréhovyplývá, Že 4evněná komunikace o šířcenejméně2,5 m končícínejuýše50 m
od posuzovaného objektu je vyhovující. Nawžená komunikace tuto podmínku splňuje. Dále manŽelé
Saidlovi uzavřou s obcí Černolice Smlouvu o spolupráci, zekteré vyplývá jejich povinnost se o komunikaci
během stavby starat a udržovatjí ve sjízdnémstavu. Po kolaudaci RD provedou zpevnění powchu tak, aby
odpovídal příslušnénormě. V případě nesplněníuhradí smluvní pokutu ve ýši 50.000'- Kč.
Starostanawhuje zvýšenísmluvní pokuty na částku 100.000,- Kč a dává o svémnáwhu hlasovat
H|asování: 2h|asy pro, 3 hlasy proti
ze
Smluvní pokuta zistává ve vyši 50.000,- Kč. Uzavření smlouvy je podmínkou pro uděleni ýjitý
stavebníuzávěry.
Starosta dává hlasovat o udělení vyjimky ze stavebnílzávěry pro stavbu RD na pozemku č.parc. 48/3 pod
podmínkou uzavření Smlouvy o spolupráci mezi obcí Černolice a stavebníkymanželi Saidloými.
Hlasování: 5 hlasůpro
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Schvá|eníprodeje pozemků č.parc. 510 a č.parc. 305/34
Paní Jitka Vošická má pronajafý pozemek č'parc. 305134o výměře 358 m2 a pozemek č.parc. 5l0 o u.iměře
36m2,nakterémstojíjejírekreační
chataE2}4.Nawženácena400,-Kč/m2slim,Žekupnísmlouvabude
uzavřenanejpozději do 3 1.|2,2004.
Starosta dává hlasovat o schválení prodeje pozemkri zaýše uvedených podmínek.
Hlasování: 5 hlasůpro

4.

Schválení výstavby vodovodní přípojky k domu čp.85
Paní Alena Matyášová Žádá o schválení vodovodní přípojky k domu čp. 85. Při předběžnémjednríní
souhlasí s uzavřením zástavni smlouvy a převedením zástavy ve vyši 20.000,- Kč na účetobce na
případnou opraw komunikace. Zástava se po 2 letech wátí v plné ýši, pokud bude komunikace špatně
opravena' provede se oprava ztěchto peněz. Připojovací příspěvek je 10.000,- Kč. Konec hlavního řadu
bude osazen hydrantem (osazení zajistí investor přípojky, nráklady na materiál a monÍáŽhydrantu hradí
obec).
Starosta dává hlasovat o schválení vodovodní přípojky spodmínkou uzavření zástavní smlouvy, platbou
připojovacího poplatku a zajištěnímosazeníkonce vodovodního řadu hydrantem.
H|asování: 5 hlasůpro

Schválení výstavby vodovodní přípojky k novostavbě domu na č. parc, |416
Pan Jan Šarkazadá o schválení vodovodní přípojky knovostavbě domu, kteý stojí na pozemku č. parc.
1416.S panem Šárkouje již uzavŤenazástavní smlouva a částka20.000'- Kč byla preu"d"oa na účetobce
Cernolice, protože pan Srárka pokládal napříčkomunikací kabel elektrického vedení. Tato smlouva bude
pouŽita i pro vodovodní přípojku. Zástava se po 2 letech wátí v plné výši, pokud bude komunikace špatně
opravena'provede se oprava z těchtopeněz. Připojovacípříspěvekje 10.000,-Kč.
Starosta dává hlasovat o schválení vodovodní přípojky'
Hlasování: 5 hlasůpro

6. Schválení výstavby vodovodních přípojek
o schválení vodovodních přípojek k rekreačnímobjektůmpožádali:
Miroslav Forejt na pozemek č.parc. 29512na kterémmá ,,za|tradnídomek..
Petr Pešavak chatě E365
Ladislav Symon k chatě E392
Neubauer František k chatě E3 42
Zdeněk I(rumpl k chatě E364
Ing. Jaroslava Voráčková k chatě E363
Všechna objekty jsou v blízkosti vodovodního řadu vedoucího pod Černolickými skalami
V současnédobě z kapacitrích důvodůzdroje ajímání upravenévody, nedoporučujesprávce vodovodní sítě
velké navyšování počfu přípojek' ProtoŽe se ve všech těchto případech jedná o přípojky krekreačním
objekfům nedoporučuje se v současnédobě dát souhlas s připojením a počkat po ďtotovení větši jímací
nádržena upravenou vodu.
Starosta dává hlasovat o schválení přípojek k rekreačnímobjektům E365, E392, E342, E364, E363 a na
pozemek č.parc. 29512v k.ú.Černolice.
Hlasování: 5 hlasůproti

1

Schvá|eníudě|enívýjimky ze stavební uzávěry pro reko|audaci chaty E339 na rodinný domek
Paní Jana Hamplová Žádá o schválení rekolaudace její relceačníchaý E339 na rodinný domek. Čhce tím
řešit svou tíživoubytovou situaci. V roce 1998 bylo započatos rekonstrukcí rekreačníchaý a následně byl
projekt změněn na trvalé bydlení. objekt je situován uprostřed zástavby rekreačníchchat, obec nemůŽe
v současnédobě zajistit dopravní obsluŽnost hlavně v zimním období. VŽtledem k tomu, že se v současné
době zpracovává uzemní plán obce, je možné rekolaudaci chaý na rodinný domek poŽadovat při
schvalovacím Íízení,Y současnédobě lze býovou situaci řešit přihlášenímk pobytu do rekreačníchaty.
Starosta dává hlasovat o udělení ýjimky
domek.

ze stavební uzávěry pro rekolaudaci chaý E339 na rodinný

Hlasování: 5 hlasůproti
Schválení udělenívýjimky ze stavební uzávéry - rekonstrukce domu čp.46
ManželéSpoustovi Žádaji o udělení ýjimky ze stavební uzávěry pro rekonstrukci rodinného domu čp.46.
Jedná se o staý neobyvatelný dům,kteý pro obec není žádnouozdobou.
Starosta dává hlasovat o udělení vyjimky ze stavebníuzávěry pro rekonstrukci rodinnéhodomu čp.46'
H|asování: 5 hlasůpro

9. Schválení uděIení výjimky ze stavební azávéry - stavba RD na č.parc. 49412a 49413
Pan Daniel Babič vlastní pozemek č. parc. 494/2 o výměře 7O4 fiř a Ing. Petr Babič vlastrí pozemek č'
parc.494/3 o v'.Íměře685 m" . Ani jeden z pozemkůnesplňuje regulativy náwhu územníhoplrílruna velikost
pozemku. oba pozemky jsou umístěnyv chatovézástavbě v místech,kde se neuvaŽuje s rekolaudací chat na
rodinnédomy. obec nemůžezajistit kvalitní dopravníobslužnost zejménav zimním období'
Starosta dává hlasovat o schválení udělení ýjimky
pozemcíchč.parc' 494/2a 494/3,.

ze stavební uzávěra pro stavbu rodinných domů na

Hlasování: 5 hlasůproti

10. SchváIenístavebníhozáměru postavit studnu a RI) na pozemku č.parc. 133/1
Paní Jitka Janáčová Žádá pro svou klientku Simonu Čtvrtníkovou,která vlastní pozemek č. parc. |33/| o
schválení záměru postavit na pozemku rodinný dům a zhotovit studnu. Pozemek je v chatové zástavbě,
podle náwhu územníhoplánu se v této lokalitě s ýstavbou rodinných domů neuvaŽuje.IJvaŽovaná studna
by byla nad vrtem, ktený zásobuje vodou celou obec, ve vzdálenosti cca 150 m, mohlo by dojítkohroŽení
zásobováníobce vodou.
Starosta dává hlasovat o schválení záměru postavit na pozemku č. parc. l33l1 rodinný dům a vrtanou
studnu.

Hlasování: 5 hlasůproti

/
1 1 . Schvá|ení výjimky ze stavební uzávéry - stavební úpravy chaty E235
Paní Jitka Janáčová žáďá pro svou klientku Martu Pecháčkovou, která vlastní rekreačníchatu E235 na
pozemku č.parc. 534 a22|/7 (lokalita Potoky) o schválení vyjimky na rozšířenía rekonstrukci tétochaty.
Starosta dává hlasovat o schválení udělení \r'ýjimkyze stavebníuzávěry pro stavebníúpravy chaý E235
Hlasování: 5 hlasůpro

12. Schválení výjimky ze stavební uzávéry - stavba RI) na pozemku č,.parc.82|2|
ManŽeléRenertoví Žádaji o udělení \^ýjimkyze stavebníuzávěry na stavbu rodinného domu na pozemku č.
parc. 8212| ve Slatinách. Předloženou projekÍovou dokumentaci posoudil zpracovatel územníhopliínu a
doporučujeZastupitelsťvuobce udělení výjimky ze stavebníu: ávěry schválit.
Starosta dává hlasovat o schválení udělení vyjirnky ze stav.:bníuzávěry pro stavbu rodinného domu na
pozemku č,parc.82/2|.
H|asování: 5 hlasůpro

13.Schvá|eníodvo|áníčlenky FV a jmenování novéhoč|enaFV
Předseda Finančníhovýboru nawhuje odvolat členku finančníhoýboru pani Zuzanu Kamberskou pro
nečinnosta nawhuje schválit za č|enaFinančníhoýboru pana Milana Macelu staršího.
Starosta dává hlasovat o nawženémodvolání a schválenínovéhočlenaFinančníhov.iboru.
H|asování: 5 hlasůpro

14. Diskuse
Pan Schmidt setáza| na důvody ukončenísmlouvy se stávajícímsprávcem vodovodu.
Starosta sdělil, žedůvodemje hlavně nespokojenost hlavně s velkou časovouprodlevou od nahlášení
poruchy do počátkujejího odstraňovánízpůsobenouvelkou vzdáleností bydliště správce vodovodu od obce.
Dále pan Schmidt upozornil na skutečnost,ževodovodní řad vedoucí kolem jeho pozemku má malý průřez
anelze jIž na něj napojovat dalšíobjekty.
Pan Muzikiíř poŽáda| o posouzení osazeníještějednoho bodu veřejnéhoosvětlenína hlavní silnici v místě
jeho bydliště.

l5. Usnesení
Je nedílnousoučástí
tohotozápisu.
Hlasování o usnesení:5 hlasůpro

Zasedánibylo ukončeno
ve 20,15hodin.

Miloslav Dlou|tÝ
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Zdena Rambousková
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