Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Statenice, kDnané dne 19.11.2001

Přítomni: Ing. Jan Kopinec, Yvona Pokorná, Ing.Anna Makrlíková, Alois Čálek
Ing. Miroslav Jeroušek, Michal pokorný

Na zasedání bylo projednáno:
l. Žádost Fa BODY INTERNATIONAL spd. s r.o. o vyjádření k návrhu změny UR na
lokalitu SADY II - č.j. 328/1 - 627/97 - Kum.

2. Některé stavební akce v roce 2002
3. Ostatní

K jednotlivým bodům Obecní zastupitelstvo roZhodlo:
ad l) Na úkladě prostudovaní předložené zrněny Ur pro lokalitu SADY II Statenice - Černý
Vůl z 11/2001 zpracované Sdružením kanceláří OZ souhlasí s výstavbou 770 bytových
jednotek v této lokalitě za předµMadu splnění následujících podmínek:
a) Celá výstavba bytových jednotek bude rozčleněna na minimálně 4 etapy na sebe
bezprostředně navazujících.
b) Řešená obytná zóna bude na náklady investora bytových jednotek připojena na IS v části
Obce Černý Vůl. připojení bude přizpůsobeno /dimenzováno/ pro potřebu přilehlé části
Obce. Bude využito již nracované PD.
C) Před schválením dalšího stupně přípravy bude Zhotoven jednoduchý model zájmového
území s plánovanou zástavbou. V charakteňstických řezech bude do nich plánovaná
zástavba zakreslena.
d) Objekty v oblasti zastávky BUS u plynové regulační stanice /Horoměřické/ budou znovu
posouzeny z hlediska jejich výšek ldominanta sniženíl.
e) Organizace, která bude výstavbu IS a bytových jednotek zajišťovat, bude Obci garantovat
výstavbu IS v potřebném rozsahu do doby nežli bude v celé zóně /OZ/ zahájena výstavba.
f) Celou navrhovanou zástavbu bude garantovat Obci a posuzovat z hlediska vhodnosti jedno
pracoviště.
S výstavbou 770 b.j.souhlasili všichni přítomni zastupitelé za předpokladu splnění
podmínek a - f.
ad 2) OZ zařazuje do výstavby v roce 2002 části veřejného osvětlení v úseku
- rokle (schody okolo zámku)
- na Račanech k
ad 3) Na základě žádosti Náboženské obce Církve československé husitské v

Tuchoměřicích schvaluje příspěvek na opravu kostela ve výši 1.000,- KČ.
" pro rok 2001 se Příspěvek Obce pro sociálně slabé spoluobčany zvýší o 500.-kč na každý
Případ
- nádoby na posypový materiál se rozvezou v týdnu do 25.11.2001

zapsal: Ing. Jan Kopinec
ověřovatelé zápisu:
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