Obec HOVORČOVICE
zastupitelstvo obce
Revoluční 33, Hovorčovice, 250 64 pošta Měšice u Prahy

U S N E S E N Í č. 01/2009
z veřejného jednání zastupitelstva obce, konaného dne 26. února 2009
Zastupitelstvo obce:
1. bere na vědomí vzdání se mandátu pana Ing. Oldřicha Lopaty ke dni 26.02.2009
2. má k Návrhu Územního plánu Hovorčovice připomínky uvedené v Příloze č.1 tohoto usnesení.
Pověřuje starostku předáním připomínek na Městský úřad Brandýs nad Labem, odbor územního
plánování, a to v termínu do 11.03.2009.
3. schvaluje předložený Dodatek č. 6 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu
č. S/200248/03300006/13/2004 uzavřené se spol. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a pověřuje
starostku jeho podepsáním.
4. neschvaluje připojení pozemků parc.č. 3/6, 2/4 a 2/3 v k.ú. Hovorčovice k inženýrským sítím.
5. schvaluje předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene k částem pozemků parc.č. 36/10,
113 a 36/3, v k.ú. Hovorčovice na stavbu plynárenského zařízení – STL plynovod a pověřuje
starostku jejím podepsáním.
6. schvaluje předloženou Mandátní smlouvu se společností S-ENGINEERING s.r.o. a pověřuje
starostku jejím podepsáním.
7. schvaluje výpůjčku prostor v č.p. 1 Občanskému sdružení Hovorčovice a pověřuje starostku
přípravou smlouvy o výpůjčce a jejím podepsáním.
8. bere na vědomí informace o prodloužení zkušebního provozu čistírny odpadních vod do 31.05.2010
a předpoklady, za kterých bylo prodloužení povoleno, viz Příloha č. 2 – Rozhodnutí MÚ Brandýs
nad Labem – Stará Boleslav, odbor ŽP č.j. 100/67047/2008.
9. bere na vědomí informace týkající se úpravy vlastnických vztahů k pozemkům parc.č. KN 60/1,
60/124, 60/102 a dle GP 60/92 a 60/93 v k.ú. Hovorčovice a pověřuje starostku dalším jednáním v
této věci.
10. schvaluje prodej nepojízdného sklápěcího automobilu Multicar, SPZ PHB 0170.
11. schvaluje hospodářský výsledek Mateřské školy Hovorčovice ve výši 38.126,74 Kč a jeho využití
k úhradě části ztráty z předchozích let.
12. bere na vědomí a schvaluje výsledek inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce za rok
2008.
13. schvaluje finanční podporu Občanskému sdružení pro provoz Centra integrované onkologické péče
(nemocnice Měšice) ve výši 10.000,- Kč a pověřuje starostku zapracováním této podpory do
návrhu rozpočtu obce na rok 2009.
14. schvaluje finanční dotaci Občanskému sdružení Hovorčovice za rok 2008.
15. schvaluje členy kontrolního výboru zastupitelstva obce paní MUDr.Kateřinu Rousovou a pana
Ing. Oldřicha Lopatu.
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16. dodatečně schvaluje rozpočtová opatření provedená před koncem roku 2008 - č.9/2008 až 18/2008.
bere na vědomí informaci o přijaté finanční dotaci na vybudování místních komunikací ve výši
10.000.000,00 Kč.

Přílohy:
č. 1 – Připomínky k Návrhu Územního plánu Hovorčovice
č. 2 – Rozhodnutí MÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor ŽP č.j. 100/67047/2008

Ilona Rozhoňová v.r.
starosta obce

Vyvěšeno: 3.3.2009

Sejmuto:
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Příloha č. 1
Připomínky obce Hovorčovice k návrhu územního plánu:
1) Zohlednit vývoj obce od doby zpracování podkladů a zadání, tj.
- zapracovat novou parcelaci v některých plochách, tj. v 8, 14, 3, 21, 22 (proběhne automaticky v
souvislosti s převodem výkresů do digitální formy nad vektorizovanou katastrální mapou), případně
zohlednit skutečnou velikost parcel (plocha 2)
- v souvislosti s již probíhající výstavbou změnit plochu 22 z OV na BO
- nové inženýrské sítě nebo přeložky, které už byly provedeny nebo které už mají alespoň územní
rozhodnutí (kanalizace, voda, dešťová kanalizace, kabely 22kV) zahrnout mezi stávající v koordinačních
výkresech, dopady změn se promítnou do hlavního výkresu - koncepce veřejné infrastruktury
- telekomunikační síť v obci je při současné masivní výstavbě zcela nedostatečná; je třeba ověřit
možnosti jejího rozšíření a modernizace
- plochu 19 z SV změnit na ZP (ruší se příslušná stavba PO2); důvodem je uskutečněná výstavba 3
dětských hřišť z poslední doby
- dešťovou zdrž v centru obce zahrnout mezi veřejně prospěšná opatření; důvodem jsou pokračující
restituce, pozemek v současnosti už nepatří obci
2) Dopravní řešení přizpůsobit současnému i předpokládanému významu komunikací, zejména uvnitř původní
části obce:
- ulice Březiněveská západně od Hlavní, Bořanovická a U Studánky spolu s ul. Západní od Březiněveské
po navrhovanou okružní křižovatku jako místní obslužné komunikace C, ostatní v této části obce jako
zklidněné D1
- koncové úseky místních obslužných komunikací C na konci zástavby převést do kategorií D1 nebo do
účelových – Západní včetně polní cesty U paní tety, Bořanovická, nová místní obslužná C k ČOV za
ČOV po hranici katastru (zde navrhnout novou trasu s ohledem na plochu VO2)
- v rozvojových plochách 2,18,10,11 a 29 vyčlenit plochy pro rozšíření stávajících komunikací podél
současné zástavby
- do systému zahrnout stávající pěší a cyklistické cesty jako komunikace D2, a to kolem lokality "Central
Group", kolem rybníka a v nové lokalitě pod rybníkem
- analogicky k veřejně prospěšné stavbě D23 navrhnout její prodloužení jižním směrem po hranici
drážního pozemku (části v katastru obce Hovorčovice) místo původně navržené veřejně prospěšné
stavby D16
- do veřejně prospěšné stavby D7 zahrnout obě předpokládané komunikace k lokalitám 3 a 6
- veřejně prospěšnou stavbu D28 prodloužit - navrhnout pěší komunikaci podél silnice III/2442 analogicky
k chodníku podél III/2438 směrem na Líbeznice
3) Doplnit závazné podmínky pro nově navrhované lokality:
- návaznost regulačních plánů mezi lokalitami 1a,b a 5a,b, mezi 9a,b a 10a,b
- řešit dopravní prostupnost na silnici III/2442 u lokalit 5a,b a respektovat napojení u lokalit 4 a 9a,b
- vyčlenit plochy pro nové komunikace u ploch 14a,b,c
- 8a,b – vyřešit odvádění srážkových vod, aby nebyly ohrožovány níže ležící stávající lokality
- stanovit minimální regulační podmínky pro plochu přestavby P2, případně kritéria pro územní studii
(minimální plocha zeleně s ohledem na významný krajinotvorný prvek)
4) Odstranit drobné chyby a opomenutí, případně rozpory mezi textovou a výkresovou částí:
- veřejně prospěšná stavba D6 – vyznačit trasu až po křižovatku se silnicí III/2442 a tuto křižovatku
- opravit chybně vyznačené ulice na některých soukromých pozemcích mezi ulicemi Březiněveskou a
Měšickou – poz. 60/13, st.137, 74/220 až 74/223, st. 170 (jedná se o plochy BV)
- opravit prohozená číslování ploch v tabulce na str. 8
- opravit nebo doplnit značení či vedení veřejně prospěšných staveb na výkrese veřejně prospěšných
staveb a v koordinačních výkresech podle textu a v přehledu veřejně prospěšných staveb v tabulce na
str. 34 opravit nebo doplnit čísla dotčených parcel, případně ověřit podle již provedené parcelace
- plocha P1 – vynechat přístup od východu (viz str. 12)
- opravit některé názvy ulic, sjednotit pojmenování cesty k farmě u remízku (str. 11,13,34,65)
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-

doplnit nebo opravit šrafování některých ploch (P1, PV v lokalitě Central Group, na pozemku 60/37,
kolem kostela apod.)
- doplnit stávající příjezdovou komunikaci k pozemku st. 294 z ul. U Studánky a oboustrannou komunikaci
na Staré Návsi
- opravit zřejmé překlepy na str. 32 (číslo kapitoly), str. 42 (min. šířka pozemku a max. délka zástavby),
str. 43 vyhlášky místo zákona, str. 47 zbytek odstraněného textu, str. 48 Čakovice, str. 66 podchod pro
pěší
v odůvodnění doplnit druhy tříděného odpadu podle současného stavu, vypustit uváděné (současné) ceny, v
kapitole o vytápění zdůraznit cílový stav (zrušení pevných paliv), mezi škodliviny ohrožující životní prostředí
zahrnout polétavý prach z nezpevněných prašných cest
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Příloha č. 2
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