Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 34/2016 ze schůze Rady obce
konané dne 17. 10. 2016 na obecním úřadě v Radonicích
Upozornění: tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů,
jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce.
Schůze byla zahájena v 19.00 hodin.
Přítomno:
5 členů
Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA
Kontrola plnění usnesení:
Žádné usnesení ke kontrole.
Pořad jednání:
34/1
34/2
34/3
34/4

Faktury
Zápis č. 27 a č. 28 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“
Změna č. 4 ÚP Obce Radonice
Informace starosty + různé

34/1

Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení faktury č. 0141077051 za čtvrtletní paušál za
svoz a odstranění odpadu v období 7-9/2016 společnosti FCC ČR, s.r.o. Praha - Ďáblice ve
výši 298.638,- Kč.
Hlasování:
Pro: 5

34/2

Proti:

0

Zápis č. 27 a č. 28 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“

Rada obce bere na vědomí Zápis č. 27 a č. 28 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD
Radonice“ (příloha č. 1).

34/3

Změna č. 4 ÚP Obce Radonice

Rada obce schvaluje Návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek ke Změně č. 4
ÚP Obce Radonice zpracovaný Ing. Juklem (příloha č. 2).
Hlasování:
Pro: 5

Proti:

0

34/4

Informace starosty + různé

a) Základní škola
1. Stavební povolení
Záměr uzavření veřejnoprávní smlouvy byl dnes vyvěšen na úřední desce MěÚř
Brandýs n.L., po 8 dnech lze smlouvu podepsat. Smlouva bude nahrazovat stavební
povolení.
2. Příprava žádosti o dotaci
Žádost bude hotova ve středu 19. 10. 2016.
b) Zastupitelstvo obce
Jednání zastupitelstva obce se bude konat ve středu 26. 10. 2016 od 19.00 hodin
v Obecním domě Radonice.

USNESENÍ č. 34/2016
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 17. 10. 2016
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:
A. Bere na vědomí:
Bod 34/2
- Zápis č. 27 a č. 28 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“.
Bod 34/4
- Informace starosty + různé.

B. Schvaluje:
Bod 34/1
- proplacení faktury č. 0141077051 za čtvrtletní paušál za svoz a odstranění odpadu
v období 7-9/2016 společnosti FCC ČR, s.r.o. Praha - Ďáblice ve výši 298.638,- Kč.
Bod 34/3
- Návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek ke Změně č. 4 ÚP Obce
Radonice zpracovaný Ing. Juklem.

….………………………………
Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce

příloha č. 1

příloha č. 2

Vydání změny č.4 územního plánu obce Radonice - Příloha č.1
Změna č.4 územního plánu obce Radonice.
Výsledky projednání - návrh rozhodnutí o námitkách, návrh vyhodnocení připomínek.

Pořizovatel Obec Radonice projednal upravený a posouzený návrh změny č.4 územního plánu
ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., § 52, dne 6.10.2016.
Veřejné projednání o návrhu změny č.4 územního plánu pro obec Radonice se konalo
1.9.2016 od 15.00 hod v Obecním domě Radonice, k jednání bylo oznámeno dotčeným
orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím dopisem ze dne 1.8.2016, zveřejněno bylo
veřejnou vyhláškou doručenou dne 17.8.2016. Lhůta pro uplatnění připomínek, námitek a
stanovisek byla do dne 8.9.2016.
Připomínky.
Připomínky nebyly uplatněny žádné.
Stanoviska.
Stanovisko zaslal Archeologický ústav AV ČR, který uplatňuje požadavek na upozornění, že
předmětné území má charakter území s archeologickými nálezy a aby stavebníci byly
upozorněni na nutnost vyjádření ARÚ AV ČR k záměru stavby.
Vyhodnocení: do textové části výroku do bodu f) Stanovení podmínek pro využití ploch
změny č. 4 ÚP obce Radonice bude zapracováno upozornění na to, že území obce
Radonice má charakter území s archeologickými nálezy.
Stanovisko zaslala Česká geologická služba, správa oblastních geologů, která neuplatňuje
žádné požadavky.
Stanovisko zaslalo Ministerstvo obrany ČR, které uplatňuje požadavek na dodržení § 175
zákona 183/2006 Sb.
Vyhodnocení: do textové části výroku do bodu f) Stanovení podmínek pro využití ploch
změny č. 4 ÚP obce Radonice bude zapracováno, že území obce Radonice se nachází v
zájmovém území AČR.
Stanovisko zaslalo Ministerstvo vnitra ČR, které neuplatňuje žádné požadavky.
Stanovisko zaslal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v
Praze, který neuplatňuje žádné požadavky.
Stanovisko zaslal Státní pozemkový úřad, který neuplatňuje žádné požadavky.
Koordinované stanovisko zaslal Krajský úřad Středočeského kraje, který neuplatňuje žádné
požadavky.
Stanoviska podle § 53, odst. 1. zákona.
Bude doplněno po uplatnění.

Námitky.
Námitku jako vlastník pozemku podal Ing. Milan Honců.
Námitku jako oprávněný investor podalo ŘSD ČR, námitka se vztahuje ke kap. d.1 Dopravní
řešení - Širší dopravní vztahy a týká se změn, vyvolaných novelou zákona o pozemních
komunikacích č. 268/2016 Sb..
Řešení námitek - návrh rozhodnutí o námitkách.
Námitka Ing. Milana Honců byla doručena dne 9.9.2016 ve 23:55:30 do datové schránky
8jhbms5 Obec Radonice, t.j. po lhůtě k uplatnění námitek, viz detail dodané zprávy doručenka.
K námitce se nepřihlíží.
Odůvodnění: s ohledem na ustanovení § 52 odst. 3 o pozdě uplatněných námitkách se k
námitce podané po lhůtě nepřihlíží. Veřejnou vyhláškou doručenou dne 17.8.2016 bylo
oznámeno datum a místo konání veřejného projednání a upozorněno na lhůtu pro uplatnění
připomínek, námitek a stanovisek, která byla stanovena do 7 dnů po konání veřejného
projednání, t.j. dnem 8.9.2016.
Námitka oprávněného investora ŘSD ČR, která byla doručena včas, požaduje v ÚP ve smyslu
novely zákona o pozemních komunikacích č. 268/2016 Sb. uvádět místo R10 označení D10 a
nahradit pro SOKP označení D0.
Rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Obsah námitky je stanoven zákonem, v textové části výroku a odůvodnění bude
provedena změna názvu z rychlostní silnice R10 na dálnici D 10.

Závěr.
Bude uveden po doplnění výsledku projednání podle § 53, odst. 1. zákona.
V Radonicích dne

pořizovatel Obec Radonice
Ing. Jindřich Jukl

určený zastupitel
Jan Stypola

