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Zápis z veřejného zasedání Obecního mstupitchtva obce SWtenice
konaného dne 23.6.2004 v zamací místnosti OÚ

Přítomni : p. Pokorný M., p.Mrázek B. DiS, Ing. Kopinec J., Ing. Brož J., Ing. Hrdina V.,
Omluveni: p. Ing. Brož I. ., p.Vyšínová j.
V úvodu starosta oznámil členům OZ změnu v programu zasedání. Byl vypuštěn bod 3 o
stavební uzávěře s tímto programem souhlasili všichni členové OZ.

l) V OZV č. 1/2004 o vyhlášeni l.změny územního plánu obce Statenice, která byla
schválena OZ 31.3.2004 je v článku Č.17 formulace ,, Řízení zahájená před účinností
této vyhlášky se dokončí podle dosavadní právní úpravy pokud nejsou v rozporu
s touto vyhláškou."
Na výzvu odboru územního a stavebního řízení byla tato formulace změněna OZV
č. 2/2004 takto : ,, Řízení zahájená před účinností této vyhlášky se dokončí dle § 37
stavebního zákona ." Vyhláška Č.2/2004 byla odsouhlasena všemi členy OZ.

2) Na výzvu odboru územního a stavebního řízení a odboru vnitřních věcí muselo být
revokováno usnesení obecního zastupitelstva.ze dne 19.12.2002.
v odstavci D bod l. kde původní text zněl: ,, zabezpečit zpracování návrhu l.změny
ÚPSÚ Statenice v souladu se schváleným zadáním a zápisem zastupitelstva ze dne
9.10.2002 ( bod č. 2 ) s výjimkou přemostění silnice Č.240 ve Statenicích -Černém
Vole a dále do návrhu nezahrnout trasu VRT , v šesti vyhotoveních + jednou archiv.",
se zněním : ,, Z A B E Z P E Č I T zpracování návrhu 1.změny ÚPSÚ Statenice
v souladu se schváleným zadáním a zápisem zastupitelstva ze dne 9.10.2002
( bod č. 2 ) s výjimkou přemostění silnice č. 240 ve Statečnicích - Černém Vole
V šesti vyhotoveních + jednou archiv.
Tato revokace byla odhlasována všemi členy OZ.
V usnesení OZ ze dne 31.3.2004 o schválení návrhu I.změny územního plánu obce
Statenice se ruší v odstavci D bod 9, který zní : ,, zajistit rozhodnutí o stavební
uzávěře podle § 32 odst.1 písm.d) stavebního zákona ( po které umožní budoucí
využití území nebo jeho organizace podle schválené l. změny územního plánu v
souladu s článkem 5 odst. 7 vyhlášky obce Č. 1/2004). Zrušení bodu 9 v odstavci D
usnesení OZ ze dne 31.3.2004 odhlasováno všemi členy OZ.

3) Dne 19.4.2004 požádal pan
Obecní úřad o prodej pozemku p.č. 268/21
V k.ú. Statenice. Prodejní cena pozemku je 49.381,- KČ. Odhlasováno všemi členy
OZ.
4) Obec Statenice bude žádat prostřednictvím firmy ECPA o dotace na výstavbu
vodovodu a kanalizace. S firmou ECPA obec Statenice uzavřela smlouvu, která byla
konzultována s právníkem. Ten bude pro obecní úřad vykonávat poradenskou
činnost. Na dotaz občanů za jakou částku bude tuto poradenskou činnost vykonávat
odpověděl starosta, že konzultace této smlouvy byla zadarmo.
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Další dotaz směřoval k tomu, že obec měla provést výběrové řízeni na tohoto
konzultanta., z důvodu výše finanční odměny. lng.Hrdina se vyjádřil v tom smyslu , že
poradenská činnost je dána finanční taxou a případný soudní sNr je hrazen % -mí
částkou z výše sporné částky.Smlouva byla odhlasována všemi členy OZ.
S) Starosta informoval všechny přítomné o jednání mezi obcemi Nstiženými provozem
Letiště a ČSL ( Česká správa letišt' ). Při tomto jednání byla podána informace ČSL o
rozvoji Letiště Praha - Ruzyně. V budoucnu má být postavení letiště na úrovni Vídně,
což je letiště se středním provozem. Bude vybudována souběžná dráha (bis) s dráhou
č. 24 v prostoru mezi letištěm JIH a SEVER. Letecký koridor bude veden v okolí
městské části Praha 6- Nebušice. Celkové množství zpevněných ploch má být 309 ha
A retence na povrchové vody množství 13.000 m3. Při diskuzi vyslovil dotazy starosta
na představitele ČSL.
a- zda je dostatečná retence povrchových vod a že je nemožné aby v této době bylo
telefonicky ohlašováno pracovníkem ČSL , že budou vypouštěny znečištěné vody
do Únětického pK)toky. Odpověď' byla podána takto,že retence na povrchové vody
je dostatečná a po vybudování čistírny opadních vod, která má být dimenzována na
celkový rozvoj letiště, k těmto škodám na fauně a flóře Únětického potoka nebude

docházet.
b- proč obec Statenice není zahrnuta do hlukového pásma,když nad jejím územím
startují a přistávají letadla? Dráha Č.24 je využívána z 80% provozu.Vzlety
směrem k naší obci jsou v rozsahu 30%, což ČSL umožňuje nevyhlašovat hlukové
pásmo. Hluková pásma v okolí letiště vyhlašuje ČSL, což bylo potvrzeno Krajskou
hygienickou stanicí.
Dne 1.6.2004 bylo jednání starostů obcí, které jsou členem Sdružení obcí
postižených provozem letiště. Od ČSL byla uvolněna částka 10.000.000,- KČ pro
Členské obce. ČSL počítala s tím, že se jednotlivé obce mezi sebou nedohodnou
jaký díl má kdo dostat. Jednání nebylo jednoduché, ale všichni došli k závěru a ke
klíči jak by mohly být děleny finance poskytnuté od ČSL.
Pro obec byla stanovena částka 480.000,- KČ.Tyto finance lze použít pouze pro
účely spojené se životním prostředím. Byly vytypovány opravy vodotečí a
likvidace černých skládek . Pokud by se Dpodařilo , že částka by mohla být
použita dle uvážení obce, tak bychom vybudovali chodník v Černém Volu od

pomníku ke schodům k náplavce.
Tato stavba byla , projednána při místním šetření s odborem dopravy
MěÚ.Čemošice a SUS Kladno. Souhlas bude vydán až po předložení projektové
dokumentace. ČSL informovala všechny zástupce , že žádné stížnosti na provoz
letiště nejsou podávány.

Zastupitelstvo obce bude tuto situaci řešit bud' formou stížnosti nebo petice.
Jednání ČSL vyvolalo rozhořčení u všech přítomných občanů a vyzvalo starostu
aby i tento zápis byl formou nesouhlasu s jednáním ČSL.
Při diskuzi zazněl hlas, že takovou almužnu obec neměla přijímat protože částka
při ziscích ČSL je tak směšná, že je to do oka bijící. i když obec je ráda za každý
příspěvek do rozpočtu, tak tuto částku by měla odmítnout jako gesto nevole
s jednáním ČSL.
6) Při výměně katastrálních území mezi obcemi Statenice a Velké Přílepy byla obci
Statenice nabídnuta komunikace p.p.č 573 v Černém Vole,, která je ve vlastnictví
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Obce Velké Přílepy. Zastupitelstv: p:j:utí tohoto daru odhlasovalo všemi hlasy.
7) =!"kÉ"tŤ ľskytnut finanční darod společnosti CHANCE ve výši
'
· a o castka bude využita na opravu komunikací.
8) SPrávce vodovodu l.Vodohospodářská spoL s.r.o. předložila kalkulaci ceny a
Vyúčtování Položek za rok 2003. Při tomto jednání vyzval starosta Ing.lvanova o
zkvalitnění VOdy z Přivaděče od Tuchoměřic. Dále byl Ing. Ivanov upozorněn, že voda
bývá v takové kvaiitg že ji nelze použít k ničemu, snad jen k zalévání zahrady.Pokud
budou tyto nedostatky trvat bude cena m3 vody v odpovídající výši. Starosta vyzval
občany, kteří tuto vodu využívají aby sledovali kvalitu vody a nahlásili nebo písemně
Potvrdili datum, kdy je voda nekvalitní.Toto budou podklady pro jednání se správcem
vodovodu.
k

Michal pokorný
starosta
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Usnesení

ze zasedání OZ obce Stätenice dne 23.6.2004

Al

Obecní zastupitelstvo souhlasí :

l) s vyhlášením OZV Č.2/2004, kterou se upravuje čl.17 OZV Č.1/2004, kterou se
vyhlašuje závazná část I.změny územního plánu obce Statenice.
2) s revokací usnesení obecního zastupitelstva ze dne 19.12.2002 v odstavci D bod l,
kde původní formulace zní: ,, zabezpečit zpracování návrhu l. zrněny ÚPSÚ
Statenice v souladu se schváleným zadáním a zápisem zastupitelstva ze dne
9.10.2002 ( bod č.2 ) s výjimkou přemostění silnice č. 240 ve Statečnicích - Černém
Volu a dále do návrhu nezahrnovat trasu VRT, v šesti vyhotoveních + jednou archiv"
se nahrazuje zněním : ,, Zabezpečit zpracováni návrhu l.změny ÚPSÚ Statenice
v souladu se schváleným zadáním a zápisem zastupitelstva ze dne 9.10.2002 ( bod č.
2 ) s výjimkou přemostění silnice č. 240 ve Statečnicích - Černém Volu v šesti
vyhotoveních + jednou archiv.
3) s prodejem pozemku p.č. 268/21 v k.ú.Statenice panu
BI

za cenu 49.381;' KČ

Obecní zastupitelstvo přijímá :

l) finanční dar ve výši 300.000,- KČ od společnosti CHANCE na úpravu komunikací

2) dar pozemku p.č. 573 v k.ú. Statenice od obce Velké Přílepy

Cl

Obecní zastupitelstvo se usneslo :

Zastupitelstvo obce Statenice se usneslo, že ruŠí v usnesení zastupitelstva obce Statenice
ze dne 31.3.2004 o schválení návrhu I.změny územního plánu obce Statenice v odstavci
d bod 9: ,,zajistit rozhodnutí o stavební uzávěře podle § 32 odst.1,písm. d) stavebního
zákona ( po které umožní budoucí využití území nebo jeho organizace podle schválené
l. změny územního plánu v souladu s článkem 5 odst. 7 vyhlášky obce č. 1/2004.
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Bohuslav Mráz k DiS.
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Zasedání obecního zastupitelstva obce
SMenku -sc koná dne 23.6.2004
Od 19hod na Obecním řadě
Program :
1)Obecně závazná vyhláška Č.2/2004
2)Revokace usnesení obecního zastupitelstva
3)Nařízení o stavební uzávěrce
4)Prodej pozemku
5)Dotace
6)Letiště
7)Dar pozemku od obce V. Přílepy
8)Finanční dar od společnosti CHANCE
9)Kalkulace vodného v roce 2003
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