USNESENI
č.6/2018
Ze Zasedání zastllpitelstva Města Klecany, které se kona]o dne
Za

příton]nosti l4 členůZastupitelstva

2'l' 9' 2018

Zasfupitelstvo města na svérrr řádnárr zasedání

I.

scHvÁLUJE

l1

narrhorou komi.i Ve.lo7šnl:p' \4ed(k. lng' l ilingel. lng' (-'emy:

2)

ověřovatele zápisu| p. HoIa, pí Tonášová;

3) ploglam

zasedání;

'1) průběh diskuse ke každému bodu zvlášt';

5) zadání regu1ačníhoplánu BR4 Kleczury - U Bí1ézdi v souladu s $ 64 odst. 5 zákona
č. 183/200ó Sb.' o územním plánování a stavebním Ťádu (star'ebni zákon), ve znění
pozdějších předpisů, uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení;

o ljněřc 8ol m2 oddelcného od pozemku 463l'7 dle
geomet ckého piánu č. 1ó1ó'6/2018 vyplacovaného lng' Tomášem BaÍtíkemza cenu 1
87l 100 Kč dle znaleckého posudkr.L č' 7413301/18 v}lracovaného Ing. Janem Fujáčkem
v červnu 2018 společnosti AVAPS s'r'o', lČ: 25650o]q' n]Lstem podnjkcní U obalovrry
488, 250 67 Klecany;

ó) plodej pozemku 463/85

7) piesun bodu znění a podpis smlouvy

o budoucí kupní snlouvě na plodej části pozenku

parc. č.343/4 a části pozemku parc. č.343/6 k. ú. Klccany společnosti Povodí Vlta\Y' s'p',
IČ| 70889953, místem podnikáaí Holečkova 3178/8' Smíchor'' 150 00 Praha 5 na některé
z příštíchzasedání;

8)

rozpočtové opatr'ení č' 6/2018 v nawženán znění;

9) sněnu pozemků \'e vlastnictví Římskokatolické 1žrnosti odolena Voda'

a to pozemek paťc.
geometrického
plánu
č. l626-83/20l8 v}pracovaného Tng. Monikou
č' 51ó/29 d]e
Němečkovou ověřeného katastrálnín ťrřadem pod č' j. PCP-2720/20I8-209 dne 10. 7.
2018' st.,l58/1' dále pozemky st. 699, st.781' st' 86'7 , 1'7 6/2, 1'76|3, 1'7614, 195/12, 195/16,
195/17, 820, 821.629/2 r'ceně 16 913 360 Kč d1e znaleckého posudku č' 93/3320/18 za
pozemek \'e vlastnictvi města KlecaÍy 45718 dle geomefuického plánu č' 1626-82/2018
v)ŤracovaÍého Ing. Moíikou Němečkovou ověřeného katastrálním Ílřadem pod č. j' PGP2888/2018-209 dne 23.7.2018 v ceně 16906 050 Kč dle zna1eckého posudku č'
93/3320/18 a dopiatek rozdílu cen \e \}Ši7 ]]0 Kč Úlčsrem I{eccny Římskokatolické
lárnosti odolena Voda:

L0) úplnost přch]edu přijat'ých usncscní'

II.

NE\'YHOVUJE
č' 1 tohoto
$ 46 odst. 3

1) náwhu č. 8 na pořizcní změny č. 4 úzcrrrníhop1ánu Klecan, uvedeném v příloze

usneseDi, na základě posouzeni

a

stanoviska pořizovatele v souladu

stavebního zákona'

l/3

s

I.

UKLADA

starostovi města
1)

).)

3)

infonnovat o výsledku jedíáníZastupite1stva města k ná1Ťl]u č. 8 na poří2eni zrnény
úzenmího plánu Klecan bezodk1acině jeho navlliovatele;
zabezpečit Zpracování náwhu regulačníl'to plánu BR4 K1ecany _ U Bílézdi r' souladu se
schváleným zadáním;

předat dohlment ,,Zadání regulačniho plánu BR4 Klecany U Bí1ézdi Doklady
o pořizování a scl]válení" po jednom vyhotovení městu Klecany' společnosti PRISVICH,
s.I'o'' a zhotoviteli regulačrríhoplárru;

4) podat Krajskému úřadu středočeského kra.je nár'rh na vloženírcgistlačníholistu za etapu

,,ZADÁNÍ' regulačníhoplanu BR4 Klecany - U Bílézdi do evidcnce úzeruně plánovací
čínnosti;

5) vstoupit do.jcdnání sc zástupci

NUDZ

a denního stacionáře o moŽnostech spoluplácej

6) odpovědět pí Tomášor'é na clotaz ohledně výměny okcn v objektu kasáren'

Iv.

BERE NA vĚDoMÍ

projednávání náwhu Zadání regulačníhop1ánu
o
''Vyhodnocení
BR4 K]ecany U Bí]ézdj", uvcdcnón v příloZc č. 2 tohoto usnesení'

1) inlormaci pořjzovatclc

2) in1bnnaci o postupu lealizace projektu
a rozšířeníČoV Klecaný'. Byla
',Rekonstrukce
dokončena plojektová dokumentace pro proveded stavby, která byla zkonzultována
s poskýovatelem dotace. v současné době probíhá příprava dvoukolového výběrového
iízerrína gencráhiho dodavatele stavby' Do kolaudace bude tento něstský majetek
splavovat ve smyslu r'eie.jné služby VAK Zápy- Z ročníbovyúčtovanítéto služby získalo
město více než 2'8 lnil' Kč oploti l00 Kč. ktelé městu platilo VKM' Takto získané pcr]íze
budou uloženy na Z\'láštním účtupro potřeby oprav a rekonstrukcí kana]izačního řadu.
3) čimost vede!í města s cílem zajistit pro občany umístění bankomatu a nabidklr plonájn'lu
bankomatu od spo]. Eulonet scn'iccs' Touto nabidkou sc bude zastupite1stvo zabývat po
vyčopánívšech možnosti umístit ve městě bankomát od některé z bank bez finanční
spo]uúčasti města'
Usnesení zpracor'ala návrhová a volebni komise ve složení'
p' VcJeL' Tng' fi1inger, TnÉ' ('ťr1y
Usnesení bylo schváleno L4

l

asy pŤítomných zastupitelťt.

MaÍtin Hora

/.1-

Bc. DanielDvořák
místostalosta
)/3

PŘíLoHA č. 1

DoPLNĚNÍ
NÁVRHŮ NA PoŘízENí zMĚNY Č. + ÚzEMNíno plÁttu KLEcAN

9-4';1fi.!,.jak

b1''l

uplatněn dne26. únorá 2018 u pořizovatele. Městského úřadu Klecany' který pořizovatelposoudila předloŽilje se svýnl stanoviskem
k rozhodnuti Zastupitelstvu města Klecany Podle s'16 odst. 3 slavebního Zákona.
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současné

využilíplochy

P. č.

slanovisko pořizovatele

dle KN

281t1

6690

282

324

(srav)

Naýhuje se změna částíP8F
VyÚŽ t] Óáýi paÍcel pm stavbu Ío
célč.281/1a 282 (ploclra bude dinných domůÍodinnéhodomu by

K baleÍiirn 965]9,

V rodinných

log]cky a plynu e naváza o najž
ic i zástavbu ulice Pieí]ys
enská Jž nyn]]sou pame y 281/1

16900 PÍaha 6;
lng' Pet Šnederflel,

p

a 282 částečněohÉniČenymisln]

t7014

LE -l€sniplochy

piesné zaměřena) z př].odni
p ochy PP na plochu bydlenl
domech BR p.o
ánovanou stavbu Íodinnélro
doÍnu čiÍodnnýc[ domrj Tylo
konkrďn] časl parcel]sou

Bakaářská643/13

ohran čeny reg onáln]m b ocen
tÍem Že

íÍanyiednéa hÍan c

exislu]

komunikac]a ledy pístupnéDo
mn]Váme se' Že k záslavbé nedošlo ze]ména2loho důVodu, že po
dloL]há éla nebyliznám VŠchn
spolumaj telé !,}€e uv€denych
paÍc€]' Zároveň zdůrazňuj€me' Že
se nechc€í]€
nijak dolknout Ín]sl
n]ho regonálniho b ocenlÉ an

čáýi parcel

eÍé ]sou Vedeny V

nákÍesu UP KlecanyiakoŽlo lesn]
plochy (na nákesu výše Uvedeno

iako tmavě ze ená plocha)a ly by
lak zůsIaly n€dolóenyv půVodn]m

Měío K

N€vyhovui€
ecany doposud nemá

z vělš] části

Využilyzaíavlelné

plochy s vyuŽitiÍn pro bydleniVy
meze né sláVai]cim Územn]m
plánem Da ši rozš řovánilěchlo
ploch se v lenlo momentjevliako
nežádouc], a zV ašléna pozem_
ky, kleÍé ma]izvýŠenou miÍU
ochÍanV' NaVÍhoVané ooŽeÍnkV

ma]] ochranu pozemků určených
k

plněn]íu kc lesa

a neexislu]e

Žádný odůVodn le]ný veieiný zá
jem' kleď by odnětilesajako Vý_

znamného kÉjnnéhopNku
umoŽn ' Dále pozemky eŽi
V nadÍegionálnim biocent.u

USES NRBC 2001 UdoliVlaw
a V r€gislrovaném VyŽnamnéÍ'l

kÉjnnémpŘku VKP 35' Zádný
zá]em na Vymezeni pozemků pÍo
byd eni nevwáŽi zá]em na
ochraně pi]Íodva kra iný u těc[lo

VypÍacovalI lng' Lad]slavVch'Výkonnýpořzovalel
V Kecanech dne 17' záři2018

PRlsvlcH,s'r'o'

K= kalastrá n uzeÍniKlecany
KN - kalaíÍ
ÚP =

Ivo Kurhajec

n€movlosi]
územn]pán

starosta města
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