
                                                                            Zápis 

 
                                ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), 

které se konalo dne 29. 06. 2016 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 

                                                                     č. 6/2016 

                                                                  

                                 

Č.j. 1260 / /2016/1 

 

Přítomni: Daniela Javorčeková , Magda Kindlová, Milan Mudra, Pavel Vavruška, Jiří Müller, Pavel 

Mikšovic, Jiří Blesk, Antonín Jeřábek, Jan Mrkvička 

 

Omluveni:  Věra Mrázková 

                   

V sále přítomno v době zahájení 6 občanů 

Pořizován audio záznam. 

 

1. Zahájení zasedání 

Zasedání zastupitelstva města zahájila v 17.35 hod. a dále řídila starostka města Daniela 

Javorčeková (dále jako předsedající). Předsedající přivítala přítomné a konstatovala, že zasedání 

zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno, z celkového počtu 11 členů zastupitelstva bylo 

přítomno 8 zastupitelů, takže zasedání je schopno se usnášet ve všech bodech programu. Informace 

o konání zasedání byla zveřejněna v souladu se zákonem na obou úředních deskách MěÚ.  

 

Za ověřovatele zápisu tohoto zasedání předsedající navrhla Jiřího Bleska  a  Milana Mudru. 

Zapisovatelkou tohoto zasedání byla navržena Jana Zemanová. 

K návrhům nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu určuje ověřovatele zápisu Jiřího Bleska a 

Milana Mudru, a jako zapisovatelku schvaluje Janu Zemanovou 

Pro:  8    Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 1 schválen 8 hlasy 

  

 

2. Kontrola usnesení ze zasedání č. 5/2016 ze dne 25.5.2016 

          Předsedající předala slovo předsedovi kontrolního výboru A. Jeřábkovi, který uvedl, že  kontrola byla   

           provedena dne 29.6.2016. Všechna usnesení přijatá na předchozím zasedání byla naplněna. 

          MěZ vzalo tuto zprávu na vědomí. 

            

3. Schválení zápisu ze zasedání č. 5/2016 ze dne 25.5.2016 

      Předsedající konstatovala, že ověřovatelé zápisu z minulého zasedání zápis přečetli 

      a svým podpisem potvrdili jeho správnost. 

      Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zápis ze zasedání č. 5/2016 ze dne      

      25.5.2016 

      Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 3 byl schválen 8 hlasy 

  

         

 

4. Návrh programu zasedání 

Předsedající seznámila přítomné s navrženým programem jednání, který byl zveřejněn na úředních 

deskách a navrhla úpravu programu jednání – doplnění a rozšíření o další bod: 

 

 

17.  Schválení přijetí dotací na akci: „Město Buštěhrad – Navýšení kapacity ZŠ Oty Pavla v Buštěhradě“ 

a akci „Údržba a obnova kulturních prvků venkovské krajiny – oprava hřbitovní zdi v Buštěhradě“ 
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Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Z řad zastupitelů nebyl vznesen požadavek na zařazení dalších bodů do programu. 

 

V souvislosti s doplněním programu dochází k přečíslování bodů programu. 

 

Návrh doplněného programu zasedání: 

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatel a zapisovatelky 

2. Kontrola usnesení ze zasedání č. 5/2016 ze dne 25.05.2016 

3. Schválení zápisu č. 5/2016 ze dne 25.05.2016 

4. Návrh programu – doplnění programu – schválení programu zasedání 

5. Rozpočtové opatření č. 8/2016 a č. 9/2016 

6. Schválení záměru „Obytný soubor Ořešín -6. Etapa 

7. Návrhy na pořízení ÚP Buštěhradu 

8. Změna č. 6 územního plánu města (ÚPM) Buštěhrad 

9. Schválení podání žádosti o dotaci Nadace ČEZ – grantové řízení Stromy, obnova ořešákové aleje na 

Kladenské ulici 

10. Schválení spolupráce s Otevřenou společností, o.p.s., Praha, na projekt „Operační program: 

Zaměstnanost, Výzva č. 03_15_027, název projektu: Jak vyrovnat šance žen a mužů v ČR“ 

11. Schválení vyvěšení záměru na pronájem bytu ve vlastnictví města v bytovém domě č.p. 128. 

12. Na vědomí – zpráva auditora – DPS Buštěhrad 

13.  Na vědomí – zřízení nové soukromé školičky na adrese: Hradní 26/4 

14. Na vědomí – nové složení členů Výboru pro životní prostředí 

15. Na vědomí – zvolení nového výkonného redaktora redakční radou BZ 

16. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu mezi Buštěhradem a Lidicemi – od 1.9.2016 

17. Schválení přijetí dotací:  

a) Na akci „Město Buštěhrad – navýšení kapacity ZŠ Oty Pavla v Buštěhradě“ – Ministerstvo 

financí, do výše 14 382.000,- Kč. 

b) Na akci Oprava hřbitovní zdi v Buštěhradě, Ministerstvo zemědělství, v rámci dotačního 

programu 16. Udržování a obnova kulturního dědictví venkova 

18.  Úkolování kontrolního výboru 

19. Obecná diskuze 

 

          Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje upravený program zasedání městského  

         zastupitelstva č. 6/2016 

          Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 

          Návrh usnesení č. 4 byl schválen 8 hlasy. 

     

        V 18.45 se dostavil P. Vavruška – změna počtu zastupitelů na 9 

 

     5.Rozpočtové opatření č. 8/2016 a č. 9/2016 

     Předsedající seznámila zastupitele s  rozpočtovým opatřením č. 8/2016, které bylo schváleno    

starostkou města 

Zastupitelstvo města  Buštěhradu bere informaci o rozpočtovém opatření č. 8/2016 na vědomí.  
 

Předsedající dále seznámila zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 9/2016, které svým 

rozsahem podlého schválení zastupitelstvem města /návrh je přílohou tohoto zápisu/. 

      Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2016. 

Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 5 byl schválen 9 hlasy. 

V 18.55 se dostavil P. Mikšovic -  změna počtu zastupitelů na 10 
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6.Schválení záměru „Obytný soubor Ořešín – 6.etapa“ 

Investor „RDB Development s.r.o.“ má v úmyslu realizovat záměr – výstavbu rodinných domů pod 

názvem „Obytný soubor Ořešín-6. etapa“. V rámci realizace projektu je nutno vybudovat veřejnou 

infrastrukturu, převést městu pozemky budoucích komunikací a vybudovanou infrastrukturu. 

- Smlouva o koordinaci výstavby a o smlouvách budoucích 

- Smlouva o právu provést stavbu 

- Smlouva o příspěvku na rekonstrukci technické infrastruktury 

- Plánovací smlouva 

J Müller se dotázal v jaké výši přispěje investor na rekonstrukci technické infrastruktury? Odp.: investor 

se smluvně zavazuje k poskytnutí příspěvku ve výši 15.000,- Kč za každou plánovanou jednotku, tj. 

rodinný dům nebo bytovou jednotku v RD s byty. 

 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje záměr „Obytný soubor Ořešín- 6. etapa“a 

dále schvaluje smlouvy: 

1. Smlouva o koordinaci výstavby a o smlouvách budoucích 

2. Smlouva o právu provést stavbu 

3. Smlouva o příspěvku na rekonstrukci technické infrastruktury 

4. Plánovací smlouva 

uzavřené mezi Městem Buštěhrad a společností RDB Development s.r.o, se sídlem v Praze, 

a pověřuje starostku podpisem výše uvedených smluv. 

 

Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se: J. Müller 

Návrh usnesení č. 6 byl schválen 9 hlasy. 

 

 

7. Návrhy na pořízení územního plánu Buštěhradu 

       Zastupitelé projednali návrhy na změny využití plochy v územním plánu města Buštěhradu,  jak byly  

       uplatněny do 7.4. 2016 u pořizovatele, Městského úřadu Buštěhrad. Při posuzování jednotlivých žádostí 

       bylo přihlédnuto zejména k těmto obecným kritériím – ochrana zemědělské půdy (zemědělská půda v   

       okolí Buštěhradu má nejvyšší kvalitu), omezení nové výstavby mimo zastavěné území obce – Město 

       Buštěhrad dosud nemá z větší části využity zastavitelné plochy s funkčním využitím pro bydlení vyme- 

       zené stávajícím územním plánem města. 

       Tabulkové zpracování návrhů na pořízení ÚP je nedílnou součástí tohoto zápisu. 

 

       Návrh č. 1 – navrhovatel Ing. Jiřina Borovičková, Lidice 

       Předsedající navrhla zařadit do změny pouze část pozemku o výměře 1.000,- m
2
 na výstavbu RD. 

       J. Mrkvička uvedl, že součástí tohoto pozemku je cesta vedoucí do větrolamu a souhlasné stanovisko  

       by podmínil zachováním této cesty. 

       J. Blesk navrhl řešit přístupovou cestu do větrolamu přes pozemek školy. 

 

       Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje návrh na změnu využití pozemku parc.č. 

      2034 a 2036, k.ú. Buštěhrad, na nízkopodlažní bydlení venkovského typu. 

      Pro: 2 (P. Vavruška, A. Jeřábek) 

      Proti: 8 

      Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 7.1. byl zamítnut 8 hlasy. 

 

        

 

       Návrh č. 2 – navrhovatel Lenka Böhmová, MgA. Radka Böhmová, Praha 

       Předsedající uvedla, že na doporučení pořizovatele nedoporučuje povolit změnu využití pozemku. 
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       P. Mikšovic navrhl, zda by nešlo pozemky rozdělit a změnu na stavební pozemky povolit jen na 

části. 

        

       Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje návrh na změnu využití části pozemku p. 

      č. 1809 a části pozemku parc.č. 2071, k.ú. Buštěhrad, na nízkopodlažní bydlení venkovského typu. 

      Pro: 2  (P. Vavruška, P. Mikšovic) 

      Proti: 7 

      Zdržel se: 1  (J. Blesk) 

      Návrh usnesení č. 7.2. byl zamítnut 7 hlasy. 

 

 

      Návrh č. 3 – navrhovatel Lenka Böhmová, MgA. Radka Böhmová, Praha 

      Předsedající uvedla, že pozemek parc.č. 1647/1 byl určen k bydlení již ve změně ÚP č. 4. 

 

      Zastupitelstvo města Buštěhradu bere na vědomí informaci o  změně využití pozemku parc.č. 

      1647/1 na nízkopodlažní bydlení venkovského typu ve změně ÚP č. 4. 

 

 

      Návrh č. 4 –  navrhovatel JUDr. Vladimíra Brádlová, Buštěhrad, + další navrhovatelé uvedení v příloze 

      Předsedající uvedla, že současné využití dle ÚP je průmyslová výroba a sklady, což není vzhledem  

      k sousední bytové zástavbě vhodné. Navrhovaná změna na smíšené území se jeví pro tuto oblast  

      výhodněji.  Část uvedených pozemků patří spol. MAX stavební, a.s., a část pozemků patří majitelům  

      parkoviště.  Majitelé těchto pozemků se změnou nesouhlasí. 

 

      Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje návrh na změnu využití pozemků  

      /parc.č. dle přílohy) na smíšené obytné  území. 

      Pro: 0 

      Proti:  9 

      Zdržel se: 1  (J. Mrkvička) 

      Návrh usnesení č. 7.4. byl zamítnut 9 hlasy. 

 

 

      Návrh č. 5 -  Dagmar Dundrová, Iva Šuldová, Buštěhrad 

      Předsedající uvedla, že část pozemku parc.č. 2073 je již v ÚP určena pro výstavbu nízkopodlažního 

      bydlení – zůstává beze změny. Ostatní část pozemku je vedena jako zemědělská půda a silnice. 

      Vzhledem k velké ploše pozemku předsedající návrh na změnu využití pozemku nedoporučuje. 

 

      Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje návrh na změnu využití pozemku parc.č. 

     2073, k.ú. Buštěhrad, na nízkopodlažní bydlení venkovského typu. 

     Pro: 3 ( P.Vavruška, P.Mikšovic, A. Jeřábek) 

     Proti: 7 

     Zdržel se: 0 

     Návrh usnesení č. 7.5. byl zamítnut 7 hlasy    

 

 

     Návrh č. 6- Ing. Renata Fedová, Buštěhrad 

     Předsedající uvedla, že se pozemek nachází v navrhovaném koridoru silnice I/61, opět se jedná o změnu 

     využití ze zemědělské půdy na obytnou nebo smíšenou plochu. Dále se pozemek nachází mimo  

     zastavitelnou plochu danou ÚP. 

 

 

 

 

     Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje návrh na změnu využití pozemku parc.č. 
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    2048, k.ú. Buštěhrad, na bydlení, nebo smíšené obytné. 

    Pro: 1  (A. Jeřábek) 

    Proti:  9 

    Zdržel se:  0 

    Návrh usnesení č. 7.6. byl zamítnut 9 hlasy. 

 

 

     Návrh č. 7 – Jeroným Hašek, Ing. Matěj Steiner, Ing. Věra Trunečková, Praha 

     Předsedající uvedla, že se jedná o změnu využití pozemku z průmyslové výroby a skladů na využití 

     smíšené obytné, což je vzhledem k sousedící obytné zástavbě přijatelnější. 

 

     Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje návrh na změnu využití pozemků (parc.č. dle  

    přílohy) z průmyslové výroby a skladů na území smíšené obytné. 

    Pro:  10 

    Proti:  0 

    Zdržel se: 0 

    Návrh usnesení č. 7.7. byl schválen 10 hlasy. 

 

 

    Návrh č. 8 – Ing. Ivan Heráň, Buštěhrad 

    Jedná se o pozemek, který je ve vlastnictví navrhovatele, a je v současném ÚP veden jako obslužná 

    sféra ( pozemek sousedí s pozemky školy a sokolovny). Majitel žádá o změnu využití na smíšené obytné. 

     

     Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje návrh na změnu využití pozemků parc.č. 

    1571, 1572, 1573, k.ú. Buštěhrad, z obslužné sféry na území smíšené obytné. 

    Pro: 9 

    Proti: 0 

    Zdržel se:  1 ( J. Mrkvička) 

    Návrh usnesení č. 7.8. byl schválen 9 hlasy. 

 

 

 

    Návrh č. 9 –  navrhovatel Ing. Marian Hnidka, Buštěhrad 

    Pozemek parc.č. 1590/1 je dle ÚP rozdělen na 2 části: nízkopodlažní bydlení venkovského typu a sady a  

    zahrady. Jedná se tedy o scelení jednoho pozemku pod jedno funkční využití. 

 

    Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje návrh na změnu využití části pozemku  

   parc.č. 1590/1, kú. Buštěhrad z využití sady a zahrady na využití nízkopodlažní bydlení venkovského typu. 

   Pro:  8 

   Proti: 0 

   Zdržel se:  2  (L.Libertinová, J. Müller) 

   Návrh usnesení č. 7.9. byl schválen 8 hlasy. 

 

 

    Návrh č. 10 –  navrhovatel Františka a Václav Janečkovi, Kladno 

    Předsedající uvedla, že na uvedeném pozemku stoji RD a jeho majitel žádá o změnu na jiné využití než  

    bydlení. Podle informací, které má předsedající, chce majitel v objektu nájemní byty + provozovnu a  

    sklady. 
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    Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje návrh na změnu využití pozemku parc.č. 

   1819/29 a 1819/118, k.ú. Buštěhrad, z nízkopodlažního bydlení venkovského typu na území smíšené 

   obytné. 

    Pro:  2,  (D. Javorčeková,  A. Jeřábek) 

    Proti:  6 

    Zdržel se: 2  (M. Kindlová, J. Mrkvička) 

    Návrh usnesení č. 7.10. byl  zamítnut 6 hlasy. 

 

 

    Návrh č. 11 – navrhovatel Antonín Jeřábek, Buštěhrad 

    Návrh bude zařazen do změny územního plánu č. 6 

 

 

    Návrh č. 12 – navrhovatel Veronika Jirků, Praha 

    Na pozemcích parc.č. 1727/6 a 1727/2, které jsou vedeny jako zemědělská půda, jsou postaveny  

    skladovací haly. Jedná se tedy o uvedení územně plánovací dokumentace do souladu se skutečností. 

 

     Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje návrh na změnu využití pozemků parc.č. 

    1727/6 a 1727/2, k.ú. Buštěhrad, ze zemědělské půdy na využití plochy výroby a skladování. 

    Pro:  10 

    Proti:  0 

    Zdržel se: 0 

    Návrh usnesení č. 7.12. byl schválen 10 hlasy. 

 

 

    Návrh č. 13 – navrhovatel Antonín Kadlec, Buštěhrad 

    Pozemek parc.č. 2069 je v současném ÚP rozdělen na zemědělskou půdu, silnice a nízkopodlažní bydlení 

    venkovského typu, navrhovatel požaduje změnu využití na bydlení.  Předsedající uvedla, že na doporuče-   

    ní pořizovatele ÚP není žádoucí rozšiřování ploch pro výstavbu. Komunikace bude posouzena při pracích  

    na ÚP (zelený pás, místní komunikace). 

 

     Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje návrh na změnu využití těch částí pozemku  

     parc. č.2069, k.ú. Buštěhrad, které jsou vedeny jako  zemědělská půda a silnice, na využití bydlení. 

    Pro:  1  (P. Vavruška) 

    Proti: 7 

    Zdržel se: 2  (M. Kindlová,  P. Mikšovic) 

    Návrh usnesení č. 7.13. byl zamítnut 7 hlasy. 

 

 

    Návrh č. 14 – navrhovatel Josef Kácl, Buštěhrad 

    Pozemek  parc.č. 70,69, 68/2 a 68/3 o celkové výměře 5.532 m
2
 je veden v ÚP jako sady a zahrady. 

    Navrhovatel žádá o změnu na bydlení. Předsedající uvedla, že vzhledem k velikosti pozemku nedoporu- 

    čuje, v souladu se stanoviskem  pořizovatele, využití pro bydlení. Navrhovatel p. Kácl  uvádí, že  

    zahrada je zčásti pro výstavbu nevyužitelná, navíc  plánuje na pozemku výstavbu komunikace pro 

    další své pozemky, které na tuto zahradu  navazují.  

 

      Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje návrh na změnu využití pozemků parc.č. 

     70, 69, 68/2 a 68/3, k.ú. Buštěhrad, z využití sady a zahrady na využití bydlení. 

    Pro: 8 

    Proti:  0 

    Zdržel se: 2  (L. Libertinová, D. Javorčeková) 

    Návrh usnesení č.7.14 byl schválen 8 hlasy.  
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    Návrh č. 15 – navrhovatel Miloslav Krautstengel, Praha 

    Pozemek parc.č. 2064 je veden jako zemědělská půda, navrhovatel žádá o změnu na využití bydlení. 

    Pozemek se nachází u zástavby RD,  na uvedeném místě platí regulativ na velikosti parcel 1.000 m
2
, 

     

    Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje návrh na změnu využití pozemku parc.č. 

   2064, k.ú. Buštěhrad, z využití zemědělská půda na využití bydlení. 

    Pro: 8 

    Proti: 0 

    Zdržel se: 2 ( J. Mrkvička, L. Libertinová) 

     Návrh usnesení č. 7.15 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

     Návrh č. 16 – navrhovatel Mgr. Ing. Jiří Liška, Kladno 

     Jedná se o uvedení územně plánovací dokumentace do souladu se skutečností. Pozemek parc.č. 648 je  

     veden jako obslužná sféra.   

     Území Kladenské ulice bude do  novéhoÚP navrženo jako území smíšené obytné.  

 

     Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje návrh na změnu využití pozemku parc.č. 

    648, k.ú. Buštěhrad, z využití obslužná sféra na území smíšené obytné. 

    Pro: 6 

    Proti: 3 (L. Libertinová, J.Müller, M. Mudra) 

    Zdržel se: 1 ( P. Mikšovic) 

    Návrh usnesení č. 7.16 byl schválen 6 hlasy. 

 

 

    Návrh č. 17 – navrhovatel Lenka Luscoňová, Oleksovice 

    Předsedající uvedla, že část pozemku parc.č. 936/1 se nachází v údolní nivě, která je významným  

    krajinným prvkem. 

    J. Mrkvička navrhl projednání tohoto bodu odložit a dále jednat s majitelkou pozemku o možném  

    odkupu části pozemku. 

 

    Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje návrh na změnu využití pozemku parc.č. 

   936/1, k.ú. Buštěhrad, z využití vodní plochy a toky na území smíšené obytné. 

   Pro:  0 

   Proti:  8 

   Zdržel se: 2  (J.Blesk, D. Javorčeková) 

   Návrh usnesení č. 7.17 byl zamítnut 8 hlasy. 

 

 

    Návrh č. 18 – navrhovatel Pavel Opletal, Praha 

     Předsedající uvedla, že majitelé pozemků navrhují změnu ze současného využití průmyslová výroba a  

    sklady na využití smíšené obytné, což je pro uvedené území vyhovující. 

     

     Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje návrh na změnu využití pozemků (parc.  

    čísla jsou uvedeny v příloze), k.ú. Buštěhrad, z využití průmyslová výroba a sklady na využití smíšené 

   obytné. 

   Pro : 10 

   Proti:  0 

   Zdržel se: 0 

   Návrh usnesení č. 7.18 byl schválen 10 hlasy. 

 

 

 

   Návrh č. 19 – navrhovatel Pavel Reine, Kladno 
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   Předsedající uvedla, že se pozemek nachází v navrhovaném koridoru silnice I/61, opět se jedná o 

změnu 

   využití ze zemědělské půdy na obytnou plochu. Dále se pozemek nachází mimo zastavitelnou plochu 

   danou ÚP. 

 

     Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje návrh na změnu využití pozemku parc.č.  

    2222 a 2227, k.ú. Buštěhrad,  z využití sady a zahrady, zemědělská půda a koridor silnice I/61 na využití  

    bydlení. 

    Pro: 0 

    Proti: 10 

    Zdržel se: 0 

   Návrh usnesení č. 7.19 byl zamítnut 10 hlasy. 

    

 

    Návrh č. 20 – navrhovatel Milan Richter, Buštěhrad 

     Navrhovatel , který není majitelem pozemku, navrhuje vybudování veřejné pěší komunikace v místě, kde  

    vznikla pěšina živelnou formou.  Toto však není důvodem, aby byla komunikace zakreslena do ÚP. 

 

     Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje návrh na změnu využití pozemku parc.č. 

     1809/2 a 1777, k.ú. Buštěhrad, z využití doprovodná a rozptýlená zeleň na využití veřejná pěší  

     komunikace. 

     Pro:  0 

     Proti: 10 

     Zdržel se:  0 

     Návrh usnesení č. 7.20 byl zamítnut 10 hlasy. 

 

 

     Návrh č. 21 – navrhovatel Milan Richter, Buštěhrad 

     Navrhovatel, který není majitelem pozemků, navrhuje v jihovýchodní části pozemku pás široký 10 m 

     pro účel pěšiny a zbylý pozemek na prodloužení pozemků z přilehlých řadových domků. 

     Využití území je vedeno jako nízkopodlažní bydlení venkovského typu, a tudíž tato změna není věcí 

     územního plánu. 

 

     Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje návrh na změnu využití pozemků parc.č. 

     1811/199, k.ú. Buštěhrad, tak jak je uvedeno v příloze tohoto zápisu. 

     Pro:  0 

     Proti:  10 

     Zdržel se:  0 

     Návrh usnesení č. 7.21 byl zamítnut 10 hlasy. 

 

 

     Návrh č. 22 – navrhovatel Jitka Sadílková, Buštěhrad 

     Navrhovatelka žádá o změnu využití pozemků ze zemědělské půdy a části koridoru silnice I/61 na využití  

     bydlení. 

      

      Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje návrh na změnu využití pozemků parc.č.  

     2044/1 a 2015, k.ú. Buštěhrad,  z využití zemědělská půda a část koridoru silnice I/61 na využití bydlení. 

     Pro : 1  (A. Jeřábek) 

     Proti:  0 

     Zdržel se: 9 

     Návrh usnesení č. 7.22  byl zamítnut 9 hlasy. 

 

 

     Návrh č. 23 – navrhovatel Ing. Miloslav Sedláček, Ing. Marie Sedláčková, Praha, Martin Tůma,  
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                             Buštěhrad 

    Navrhovatelé  žádají o změnu využití pozemku ze zemědělské půdy na využití bydlení – jedna řada 

    pozemků na výstavbu RD včetně dopravního propojení navazujících lokalit. 

 

    Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje návrh na změnu využití části pozemku parc. 

    č . 2060, k.ú. Buštěhrad, o výměře max. 17500 m
2
, z využití zemědělská půda na využití nízkopodlažní 

   bydlení venkovského typu, což bude 1 řada pozemků navazujících na zástavbu v severozápadním směru 

  a komunikace. Plán navrhovatele bude přílohou tohoto zápisu. 

   Pro: 10 

   Proti: 0 

   Zdržel se: 0 

   Návrh usnesení č. 7.23 byl schválen 10 hlasy. 

 

 

   Návrh č. 24 – navrhovatelé Markéta a David Strnadovi, Buštěhrad 

   Využití pozemků je v ÚP určeno pro nízkopodlažní bydlení venkovského typu, jedná se pouze o změnu 

    regulativu – výměra pozemků je 679 m
2. 

 

    Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje návrh na změnu regulativu ÚP  na 

    na pozemcích 1932/13, 1932/17, 1318/10 a 1318/16, k.ú. Buštěhrad, o celkové výměře 679 m
2
. 

    Pro: 10 

    Proti: 0 

    Zdržel se:  0 

    Návrh usnesení č, 7.24 byl schválen 10 hlasy. 

 

 

    Návrh č. 25 – navrhovatel Karel Šípek, Buštěhrad 

    Navrhovatel žádá o změnu využití pozemků na smíšené obytné z důvodu lepšího využití pozemku 

 

    Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje návrh na změnu využití pozemků parc.č. 

    1819/19a 1819/52 , k.ú. Buštěhrad, z využití nízkopodlažního bydlení venkovského typu na využití 

    smíšené obytné. 

    Pro: 10 

    Proti:  0 

    Zdržel se: 0 

    Návrh usnesení č. 7.25 byl schválen 10 hlasy. 

 

 

    Návrh č. 26 – navrhovatel Jana Vávrová,  Buštěhrad 

     Předsedající uvedla,  že  na doporučení pořizovatele nedoporučuje povolit změnu využití pozemku. 

 

    Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje návrh na změnu využití pozemku parc č.  

    2075, k.ú. Buštěhrad, z využití zemědělská půda na využití bydlení. 

    Pro: 2  (P. Vavruška, P. Mikšovic) 

    Proti:  7 

    Zdržel se: 1  (J. Blesk) 

    Návrh usnesení  č. 7.26 byl zamítnut 7 hlasy. 

 

 

 

 

    Návrh č. 27 – navrhovatelé Hana a JUDr. Josef Veselých, Buštěhrad 

    Předsedající uvedla, že na doporučení pořizovatele nedoporučuje povolit změnu využití pozemku. 
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    Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje návrh na změnu využití pozemků  

     uvedených v příloze tohoto zápisu, k.ú. Buštěhrad, na využití bydlení. 

    Pro:  1  (A.Jeřábek) 

    Proti:  9 

    Zdržel se: 0 

   Návrh usnesení č. 7.27. byl zamítnut 9 hlasy. 

 

 

    Návrh č. 28 – navrhovatelé Martina Volfová, Kladno, Veronika Opltová, Buštěhrad 

    Jedná se o odloučený pozemek od okolní zástavby, v blízkosti jsou provozy přilehlého areálu (Dříň) 

 

    Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje návrh na změnu využití pozemku parc. č. 

   2403 a 2404, k.ú. Buštěhrad, z využití louky a pastviny a zemědělská půda na využití rekreace. 

   Pro:  1  (A. Jeřábek) 

   Proti: 8 

   Zdržel se:  1 (J. Blesk) 

   Návrh usnesení č.  7.28 byl zamítnut 8  hlasy. 

 

 

   Návrh č. 29 – navrhovatel Ing. Marian Hnidka, Buštěhrad 

   Navrhovatel žádá o změnu využití pozemku na bydlení. Pozemek zakoupil za cenu zastavitelného území  

   na základě vyjádření předchozího vedení města . 

 

   Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje návrh na změnu využití pozemku parc.č.  

  1719/3, k.ú. Buštěhrad, z využití louky a pastviny na využití bydlení. 

   Pro: 7 

   Proti:  2  (L. Libertinová, J Blesk) 

   Zdržel se: 1  (P. Mikšovic) 

   Návrh usnesení č. 7.29 byl schválen  7   hlasy. 

 

 

   Návrh č. 30 – navrhovatel firma BEMETT Jinonice, s.r.o., Praha 

   Předsedající uvedla, že na doporučení pořizovatele nedoporučuje povolit změnu využití pozemků. 

 

   Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje návrh na změnu využití pozemků uvedených  

   v příloze tohoto zápisu, k.ú. Buštěhrad, z využití zemědělská půda a nízkopodlažní bydlení venkovského  

   typu na bydlení s možností řadových domů. 

   Pro: 0 

   Proti:  10 

   Zdržel se: 0 

   Návrh usnesení č. 7.30 byl zamítnut 10 hlasy. 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh  č. 31 – společnost Marobud, a.s., Kladno 

Předsedající uvedla, že společnost žádá o změnu zemědělské půdy a části koridoru silnice I/61 na plochy pro 

výrobu a skladování, plochy občanského vybavení a veřejnou zeleň. Navrhovaný pozemek se nachází na 

nejkvalitnější zemědělské půdě a v případě navrhovaných ploch je zástavba nežádoucí. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje návrh na změnu využití pozemku parc.č. 2256, 
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k.ú. Buštěhrad, z využití zemědělská půda, část koridoru silnice //61, silnice na využití veřejná zeleň, 

plochy výroby a skladování, plochy občanského vybavení. 

Pro: 0 

Proti: 10 

Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 7.31 byl zamítnut 10  hlasy. 

 

 

Návrh č. 32 – navrhovatel Třinecké železárny a.s., Třinec 

Předsedající uvedla, že navrhovatel požaduje změnu využití z průmyslové výroby a skladů na využití plochy 

výroby a skladování bez jakýchkoliv omezení. Na doporučení zhotovitele předsedající navrhuje nevyhovět 

návrhu, neboť zrušení regulace by vedlo k nekontrolovatelnému rozvoji tohoto území. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje návrh na změnu využití pozemků uvedených 

v příloze tohoto zápisu z využití průmyslová výroba a sklady na využití plochy výroby a sklady bez 

jakýchkoliv omezení. 

Pro: 0 

Proti:  10 

Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 7.32 byl zamítnut 10 hlasy. 

 

 

Návrh č. 33 -  žádost je součástí návrhu na změnu ÚP č. 6 

 

 

Návrh č. 34 – navrhovatel J. Sadílková, Buštěhrad 

Předsedající uvedla, že se pozemky nachází v navrhovaném koridoru silnice I/61, opět se jedná o změnu 

využití zemědělské půdy na plochy výroby a skladování. Dále se pozemky nachází mimo zastavitelnou 

plochu danou ÚP. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje návrh na změnu využití pozemků parc.č. 2231 a 

2239, k.ú. Buštěhrad,  z využití sady a zahrady, zemědělská půda, koridor silnice I/61 na využití plochy 

výroby a skladování. 

Pro:  0 

Proti: 10 

Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 7.34 byl zamítnut 10 hlasy. 

    

 

8. Změna č. 6 územního plánu /ÚPM/ Buštěhrad 

Jedná se o změnu pravidel využití a uspořádání území stanovených a vymezených v ÚPM Buštěhrad ze dne 

30.3.2005: 

-navrhovatel společnost BEMETT Jinonice, s.r.o., požaduje změnu podmínek využití území (regulativu) 

v rozsahu pozemků parc.č. 1641/1, 1644/2 a 1646/1, k.ú. Buštěhrad, z výměry stavebních pozemků 1000 m
2
, 

resp. 500 m
2
, na výměru stavebních pozemků 200 m

2
. 

Navrhovatelé p. A. Jeřábek a společnost BEMETT Jinonice, s.r.o., se zavázali, že uhradí zhotoviteli veškeré 

náklady spojené s pořízením a zhotovením změny č. 6 ÚPM Buštěhrad. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje: 

1. Doplnění usnesení č. 10 ze zasedání Zastupitelstva města Buštěhrad č. 4/2016 ze dne 27.4.2016, 

kterým bylo schváleno pořízení změny č. 6 územního plánu města Buštěhrad, o návrh společnosti 

BEMETT Jinonice s.r.o., IČ 03590941, podaným dne 23. května 2016 pod č.j. 980/2016 podle § 46 

odst. 1 stavebního zákona na Městský úřad Buštěhrad. Důvodem je změna ÚPM Buštěhrad v rámci 

pozemků parc.č. 1641/1, 1644/2 a 1646/1 v k.ú. Buštěhrad, v rozsahu uplatněného návrhu 
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2. Uzavření trojstranné smlouvy o dílo č. 36013 podle §6 odst.6 písm. b) stavebního zákona 

na pořízení a zhotovení změny č. 6 ÚPM Buštěhrad mezi objednavatelem, městem Buštěhrad, 

společností PRISVICH, s.r.o., IČ 27101053, oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti podle § 

24 odst. 1 stavebního zákona jako výkonným pořizovatelem a zhotovitelem změny č. 6 a 

navrhovatelem, fyzickou osobou Antonínem Jeřábkem a právnickou osobou BEMETT Jinonice s.r.o., 

IČ 03590941, kteří uhradí veškeré náklady spojené s pořízením a zhotovením změny č. 6 ÚPM 

Buštěhrad přímo společnosti PRISVICH, s.r.o. a pověřuje starostku podpisem této smlouvy 

    Pro: 9 

    Proti: 0 

    Zdržel se: 1 (A. Jeřábek) 

Návrh usnesení č. 8 byl schválen 9 hlasy. 

 

    

 

9. Schválení podání žádosti o dotaci Nadace ČEZ-grantové řízení Stromy, obnova ořešákové aleje na 

Kladenské ulici. 

Město obdrželo nabídku na podání žádosti o dotaci na obnovu ořešákové aleje podél Kladenské ulice. 

Finanční spoluúčast města je 10%.  Vedení města bude žádat o konzultaci odbornou firmu ohledně 

zhodnocení zdravotního stavu ořešáků (nutnost kácení ). 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje návrh na podání žádosti o dotaci Nadace ČEZ-

grantové řízení Stromy, obnova ořešákové aleje na Kladenské ulici. 

Pro:  9 

Proti: 1 (J. Blesk) 

Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 9 byl  schválen 9 hlasy. 

 

 

10.  Schválení spolupráce s Otevřenou společností, o.p.s., v projektu: Operační program: 

Zaměstnanost, Výzva č.: 03_15_27, Název projektu: Jak vyrovnat šance žen a mužů v ČR. 

Město obdrželo nabídku na spolupráci na projektu Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR. 

Cílem je vytvořit rovné příležitosti pro ženy a muže ve městech a na úřadech: 

- Společnost poskytne 1 pracovníka na poloviční úvazek, který bude provádět sběr dat, vytipovávat 

problematické oblasti, analyzovat data a další práce dle potřeby úřadu. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje spolupráci s Otevřenou společností, o.p.s., 

v projektu Operační program: Zaměstnanost, výzva č. 03_15_27, Název projektu: Jak vyrovnat šance žen a 

můžů v ČR. 

Pro: 5 

Proti: 2  (L.Libertinová, A. Jeřábek) 

Zdržel se: 3  (M.Mudra, P. Mikšovic, J. Müller) 

Návrh usnesení č. 10 nebyl schválen ani zamítnut nadpoloviční většinou členů zastupitelstva . 

 

Ze zasedání odešel v 19.40 hod. J. Blesk – změna počtu zastupitelů na 9 

 

 

11. Schválení vyvěšení záměru na pronájem bytu v bytovém domě č.p. 128. 

Předsedající předala slovo místostarostce M. Kindlové. Místostarostka seznámila zastupitele  se záměrem na 

pronájem obecního bytu tzv. obálkovou metodou. 

Jedná se o byt na adrese Buštěhrad, Starý Hrad, č.p. 128, byt č. 2 ve 3NP,  vel 2 + 1, o výměře 45,24 m
2
,  

základní cena nájemného  – 55 Kč/m
2
,  tj. 2.488,- Kč/měs.. Způsob podání nabídek: poštou nebo osobně na 

MěÚ do 01.08.2016. Termíny prohlídek bytu: 12.7. 14.7.2016 od 9.00 do 10.00 hod a od 16.00 do 17.00 

hod. 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení záměru na pronájem obecního 

bytu v č.p. 128, byt č. 2, 3 NP, o velikosti 2+1, výměra 45,24 m
2
, základní cena nájemného 2.488,- Kč/měs. 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 11 byl schválen 9 hlasy. 

 

 

 

12.  Na vědomí – zpráva auditora za rok 2015 – DPS Buštěhrad 

 Zastupitelstvo města Buštěhradu bere na vědomí zprávu auditora za rok 2015 – DPS Buštěhrad. 

 

 

13. Na vědomí – zřízení nové soukromé školičky na adrese Hradní 26/4 

Zastupitelstvo města Buštěhradu bere na vědomí informaci o zřízení soukromé školičky na adrese 

Buštěhrad, Hradní 26/4. 

 

 

14. Na vědomí – nové složení členů Výboru pro životní prostředí. 

      Novými členy VŽP jsou: Jitka Mahovská, Stanislava Šumná, Jiřina Kopsová, Ing. Luděk Zámyslický. 

      Zastupitelstvo města Buštěhradu bere na vědomí nové složení členů Výboru pro životní prostředí. 

 

 

15.  Na vědomí – zvolení nového výkonného redaktora pro Buštěhradský zpravodaj 

      Redakční rada zvolila novou výkonnou redaktorku Buštěhradského zpravodaje – Zdeňku Vestfálovou 

      Zastupitelstvo města Buštěhradu bere na vědomí zvolení nové výkonné redaktorky Buštěhradského zpra- 

     vodaje  paní Zdeňky Vestfálové. 

 

16. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu mezi Buštěhradem a Lidicemi. 

Předsedající  seznámila zastupitele s návrhem Dohody o vytvoření společného školského obvodu mezi 

městem Buštěhrad a obcí Lidice pro školní rok 2016/2017. 

 

 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje uzavření Dohody o vytvoření společného 

školského obvodu mezi městem Buštěhrad a obcí Lidice na období od 1.9.2016 do 31.8.2017. 

Pro:  9 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 16 byl schválen 9 hlasy. 

 

 

17. Schválení přijetí dotací: 

a) na akci: „Město Buštěhrad – Navýšení kapacity ZŠ Oty Pavla v Buštěhradě“ 

b) na akci: „ Oprava hřbitovní zdi v Buštěhradě“ 

17a)  Město Buštěhrad obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí dotace  ident.č. 298D213000030, z Ministerstva 

financí ČR, na akci „Město Buštěhrad-Navýšení kapacity ZŠ Oty Pavla v Buštěhradě“, ve výši 14 382.000,- 

Kč. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přijetí dotace na akci „Město Buštěhrad-

Navýšení kapacity ŽŠ Oty Pavla v Buštěhradě“ poskytnutou Ministerstvem financí ČR, do výše 14 382.000,- 

Kč. 

Pro: 9 

Proti: 0 
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Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 17a) byl schválen 9 hlasy. 

 

17b)  Město obdrželo dotaci na akci „Oprava hřbitovní zdi v Buštěhradě“ poskytnutou Ministerstvem 

zemědělství z dotačního programu 16.A. – údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny. 

Celková výše dotace činí 262 570,- Kč 

 

Návrh  usnesení: Zastupitelstva města Buštěhradu schvaluje přijetí dotace na akci „Oprava hřbitovní zdi“ 

poskytnutou Ministerstvem zemědělství ČR, z dotačního programu 16.A.“, v celkové výši 262.570,- Kč. 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 17b) byl schválen 9 hlasy. 

 

 

18. Úkolování Kontrolního výboru 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné požadavky 

 

19.Obecná diskuze 

L.Libertinová – z jakého důvodu se nebude rekonstruovat sociální zařízení v mateřské školce? Odp. – 

nebylo zajištěno fin. krytí akce „Rekonstrukce ZŠ“, a tato akce s tím souvisela. Nyní je potvrzeno poskytnutí 

dotace a bylo by možno fin. prostředky na rekonstrukci soc. zázemí uvolnit.  

J. Müller upozornil na lhůty stavebních firem, které mají většinou na letošní rok naplněné kapacity. 

Navrhuje tuto akci odložit na příští rok. 

P. Vavruška – informoval o problémech, které vznikly při rekonstrukci ve škole. 

H. Blesková – omezení rychlosti v ul. Revoluční, zejména v úseku mezi rybníky. 

P. Vavruška – plánovaní rekonstrukce Revoluční ulice 

J.Müller – parkování na chodnících v Revoluční ulici 

p. Komůrka – vybudování kanalizace v lokalitě Chmelnice. Odp. – v současné době projektanti obcházejí 

obyvatele této lokality a zjišťují, kde bude mít zájem se na kanalizaci připojit. Poté bude vyhotoven projekt 

a bude také znám rozpočet celé akce. P. Komůrka dále upozornil, že někteří obyvatelé vypouštějí odpadní 

vodu na pozemky nebo do dešťové kanalizace. Odp. – vedení města vyzve majitele RD, aby doložili 

certifikáty o zkoušce těsnosti a doklady o vývozu jímek. 

 

Předsedající oznámila, že program zasedání byl vyčerpán, poděkovala přítomným zastupitelům a zasedání 

ve 20.05 hod. ukončila. 
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                                                      Usnesení                 

ze  zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu č. 6/2016 

ze dne 29. 06. 2016 

 
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 6/2016 ze dne 29. 6. 2016 přijalo tato usnesení: 

 

Schvaluje: 

 

Usnesením č. 1 – ověřovatele zápisu Jiřího Bleska a Milana Mudru a jako zapisovatelku Janu 

Zemanovou. 

Usnesením č. 3 – zápis ze zasedání č. 5/2016 ze dne 25. 5. 2016 

Usnesením č. 4- upravený program zasedání městského zastupitelstva č. 6/2016 

Usnesením č. 5 – rozpočtové opatření č. 9/2016 

Usnesením č. 6 – záměr „Obytný soubor Ořešín-6. etapa“ a dále schvaluje smlouvy: 

1. Smlouva o koordinaci výstavby a o smlouvách budoucích 

2. Smlouvu o právu provést stavbu 

3. Smlouva o příspěvku na rekonstrukci technické infrastruktury 

4. Plánovací smlouva, 

uzavřené mezi Městem Buštěhrad a společností RDB Development s.r.o se sídlem v Praze, a 

pověřuje starostku podpisem výše uvedených smluv 

Usnesením č. 7.7 – návrh na změnu využití pozemků (parc.č. dle přílohy) z průmyslové výroby a 

skladů na území smíšené obytné 

Usnesením č. 7.8 – návrh na změnu využití pozemků parc.č. 1571,1572 a 1573, k.ú.Buštěhrad, 

z obslužné sféry na území smíšené obytné. 

Usnesením č. 7.9 – návrh na změnu využití části pozemku parc.č. 1590/, k.ú. Buštěhrad, 

z využití sady a zahrady na využití nízkopodlažní bydlení venkovského typu 

Usnesením č. 7.12 – návrh na změnu využití pozemků parc.č.1727/6 a 1727/2, k.ú. Buštěhrad, ze 

zemědělské půdy na využití plochy výroby a skladování 

Usnesením č. 7.14 – návrh na změnu využití pozemků parc.č. 70,69,68/2 a 68/3, k.ú. Buštěhrad,  

z využití sady a zahrady na využití bydlení. 

Usnesením č. 7.15 – návrh na změnu využití pozemku parc.č. 2064, k.ú. Buštěhrad, z využití 

zemědělská půda na využití bydlení 

Usnesením 7.16 – návrh na změnu využití pozemku parc.č. 648, k.ú. Buštěhrad, z využití 

obslužná sféra na využití smíšené obytné 

Usnesením č. 7.18 – návrh na změnu využití pozemků (parc.č. jsou uvedeny v příloze), k.ú. 

Buštěhrad, z využití průmyslová výroba a sklady na využití smíšené obytné 

Usnesením č. 7.23 – návrh na změnu využití části pozemku parc.č.2060, k.ú. Buštěhrad, o 

výměře max. 17500 m
2
, z využití zemědělská půda na využití nízkopodlažní bydlení 

venkovského typu, což bude 1 řada pozemků navazujících na zástavbu v severozápadním směru 

a komunikace. Plán navrhovatele bude přílohou tohoto zápisu. 

Usnesením 7.24 – návrh na změnu regulativu ÚP na pozemcích 1932/13, 1932/17,1318/10 a 

1318/16, k.ú. Buštěhrad, o celkové výměře 679 m
2
. 

Usnesením č. 7.25- návrh na změnu využití pozemků parc.č.1819/19 a 1819/52, k.ú. Buštěhrad, 

z využití nízkopodlažního bydlení venkovského typu na využití smíšené obytné 

Usnesením 7.26 – návrh na změnu využití pozemku parc.č. 2075, k.ú. Buštěhrad, z využití 

zemědělská půda na využití bydlení 

Usnesením č. 7.29 – návrh na změnu využití pozemku parc.č. 1719/3, k.ú. Buštěhrad, z využití 

louky a pastviny na využití bydlení 
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  Usnesením č. 8 –  

1. Doplnění usnesení č. 10 ze zasedání Zastupitelstva města Buštěhrad č. 4/2016 ze dne 

27.4.2016, kterým bylo schváleno pořízení změny č. 6 územního plánu města Buštěhrad, o 

návrh společnosti BEMETT Jinonice s.r.o., IČ 03590941, podaným dne 23.května 2016 pod 

č.j.  980/2016 podle § 46 odst. 1 stavebního zákona na Městský úřad Buštěhrad. Důvodem 

je změna ÚPM Buštěhrad v rámci pozemků parc.č. 1641/1, 1644/2 a 1646/1 v k.ú. 

Buštěhrad, v rozsahu uplatněného návrhu 

2. Uzavření trojstranné smlouvy o dílo č. 36013 podle § 6 písm. b) stavebního zákona na 

pořízení a zhotovení změny č. 6 ÚPM Buštěhrad mezi objednatelem, městem Buštěhrad, 

společností PRISVICH, s.r.o., IČ 27101053, oprávněnou k výkonu územně plánovací 

činnosti podle § 24 odst. 1 stavebního zákona jako výkonným pořizovatelem a zhotovitelem 

změny č. 6, a navrhovatelem, fyzickou osobou Antonínem Jeřábkem a právnickou osobou 

BEMETT Jinonice s.r.o., IČ 03590941, kteří uhradí veškeré náklady spojené s pořízením a 

zhotovením změny č. 6 ÚPM Buštěhrad přímo společnosti PRISVICH, s.r.o. a pověřuje 

starostku podpisem této smlouvy. 

        Usnesením č. 9 – návrh na podání žádosti o dotaci Nadace ČEZ-grantové řízení Stromy,  

        obnova ořešákové aleje na Kladenské ulici 

         Usnesením č. 11 – vyvěšení záměru na pronájem obecního bytu v č.p. 128, byt č. 2, 3 NP,  

ovelikosti 2+1+, výměra 45,24 m
2
,  cena nájemného 2.488,- Kč/měs. 

Usnesením č. 16 –uzavření Dohody o vytvoření společného školského obvodu mezi městem 

Buštěhrad a obcí Lidice na období  od 1.9.2016 do 31.8.2017. 

Usnesením 17a)-přijetí dotace na akci „Město Buštěhrad-Navýšení kapacity ZŠ Oty Pavla 

v Buštěhradě, poskytnutou Ministerstvem financí ČR, do výše 14 382.000,- Kč. 

Usnesením 17b)-přijetí dotace na akci „Oprava hřbitovní zdi“ poskytnutou Ministerstvem 

zemědělství ČR z dotačního programu 16.A., v celkové výši 262.570,- Kč 

 

        

        Zamítá: 

         

        Usnesením č. 7.1 – návrh na změnu využití pozemku parc.č. 2034 a 2036, k.ú. Buštěhrad, na  

        nízkopodlažní bydlení venkovského typu. 

        Usnesením č. 7.2 – návrh na změnu využití části pozemku parc.č. 1809 a části pozemku  parc. 

        č. 2071, k.ú. Buštěhrad, na nízkopodlažní bydlení venkovského typu 

        Usnesením č. 7.4- návrh na změnu využití pozemků (parc.č. dle přílohy) na smíšené obytné  

        území 

        Usnesením č. 7.5 –návrh na změnu využití pozemku parc.č. 2073, k.ú. Buštěhrad na  

        nízkopodlažní bydlení venkovského typu 

        Usnesením č. 7.6- návrh na změnu využití pozemku parc.č. 2048, k.ú. Buštěhrad, na bydle- 

        ní, nebo smíšené obytné. 

        Usnesením 7.10 – návrh na změnu využití pozemku parc.č. 1819/29 a 1819/118, k.ú.Buštěhrad, 

        z nízkopodlažního bydlení venkovského typu na území smíšené obytné   

        Usnesením č. 7.13 – návrh na změnu využití těch částí pozemku parc.č. 2069, k.ú. Buštěhrad, 

        které jsou vedeny jako zemědělská půda a silnice, na využití bydlení. 

        Usnesením č. 7.17 – návrh na změnu využití pozemku parc.č. 936/1, k.ú. Buštěhrad, z využití 

        vodní plochy a toky na území smíšené obytné 

        Usnesením parc.č. 7.19 – návrh na změnu využití pozemku parc.č. 2222 a 2227,k.ú. Buštěhrad, 

        z využití sady a zahrady, zemědělská půda a koridor silnice 1/61 na využití bydlení 

 

        Usnesením č. 7.20 – návrh na změnu využití pozemku parc.č. 1809/2 a 1777,  

                    k.ú Buštěhrad, z využití doprovodná a rozptýlená zeleň na využití veřejná pěší komunikace. 

        Usnesením č. 7.21 – návrh na změnu využití pozemků parc.č. 1811/199, k.ú. Buštěhrad, 

        tak jak je uvedeno v příloze tohoto zápisu 

        Usnesením č. 7.22 – návrh na využití pozemků parc.č. 2044/1 a 2015, k.ú. Buštěhrad,  
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        z využití zemědělská půda a část koridoru silnice 1/61 na využití bydlení 

        Usnesením č. 7.27 – návrh na změnu využití pozemků uvedených v příloze tohoto zápisu,    

        k.ú.Buštěhrad, na využití bydlení 

        Usnesením č. 7.28 – návrh na změnu využití pozemku parc.č. 2403 a 2404, k.ú. Buštěhrad, 

         z využití louky a pastviny a zemědělská půda na využití rekreace 

        Usnesením č. 7.30 – návrh na změnu využití pozemků uvedených v příloze tohoto zápisu, 

         k.ú. Buštěhrad, z využití zemědělská půda a nízkopodlažní bydlení venkovského typu na  

         bydlení s možností řadových domů 

         Usnesením č. 7.31 – návrh na změnu využití pozemku parc.č. 2256, k.ú. Buštěhrad, 

         z využití zemědělská půda, část koridoru silnice I/61, silnice, na využití veřejná zeleň, 

        plochy výroby a skladování, plochy občanského vybavení. 

        Usnesením č. 7.32 – návrh na změnu využití pozemků uvedených v příloze tohoto zápisu 

        z využití průmyslová výroba a sklady na využití plochy výroby a sklady bez jakýchkoliv 

        omezení 

        Usnesením č. 7.34 – návrh na změnu využití pozemků parc.č. 2231 a 2239, k.ú. Buštěhrad, 

        z využití sady a zahrady, zemědělská půda, koridor silnice 1/61 na využití plochy výroby 

        a skladování               

 

Bere na vědomí 

 

1.  Kontrolu usnesení ze zasedání č. 5/2016 ze dne 25.5.2016 

2. Rozpočtové opatření č. 8/2016 

3. Informaci o změně využití pozemku parc.č. 1647/1 na nízkopodlažní bydlení venkovského 

typu ve změně ÚP č. 4  

4. Zprávu auditora za rok 2015 – hospodaření DPS Buštěhrad 

5. Zřízení nové soukromé školičky na adrese Hradni 26/4 

6. Nové složení členů Výboru pro životní prostředí 

7. Zvolení nového výkonného redaktora pro Buštěhradský zpravodaj 

 

 

Ověřovatelé: 

 

Jiří Blesk                                       ………………………….. 

 

Milan Mudra                                ………………………… 

Starostka města: 

 

Ing. Arch. Daniela Javorčeková     ………………………………………. 

  

 

 

 

 

 

                

Přílohy:  

Příloha č. 1 –  návrhy na pořízení ÚP Buštěhradu 

Příloha č. 2 – návrh rozpočtového opatření č. 8/2016 a 9/2016 

 


