
Zápis 
  

ze 7. mimořádného zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 24. 8. 2005  
od 16.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ 

  
  
Přítomni:  J. Leflerová, V. Nový, V. Šumná, K. Trnobranský, M. Kindlová, J. Kasalický, 
        J. Koutecký   
  
Omluveni: L. Sušická, V. Kellerová 
  
Za MěÚ:    A. Kadlec, I. Salač 
  
Hosté:        mjr. Fryc,  zástupce okr. ředitele PČR 
                   kpt. Hanzlík, vedoucí odd. PČR Kladno-Dubí 
                                  
                   p. Lhota,  p. Krejčík, p. Pokorný,  sl. Lhotová 
  
          Ve druhé části jednání MěZ: ing. Sedláček, p. Sudovský 
  
Mimořádné zasedání svolala paní starostka, která jej řídila. Jmenovala ověřovateli zápisu V. 
Nového a J. Kasalického. 
Komisi pro usnesení jmenovala ve složení: předseda – K. Trnobranský 
                  členové –  J. Koutecký a V. Šumná  
  
Starostka předložila zastupitelům ke schválení tento pořad jednání: 

1. Připravovaná závěrečná prázdninová akce ve dnech 26. – 28. 8. 2005 na pozemku 
parc. č. 1936/5 v k. ú. Buštěhrad  

2. Projednání návrhu smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy s ing. M. 
Sedláčkem, ing. M. Sedláčkovou a K. Tůmovou  

3. Diskuse  
4. Usnesení  
5. Závěr  

  
Zastupitelé předložený program jednání jednomyslně schválili. 
   
  
Ad 1 
Paní starostka seznámila zastupitele s oznámením, které došlo 17. 8. 2005 na Městský úřad 
Buštěhrad o konání závěrečné prázdninové akce ve dnech 26. – 27. 8. 2005 na soukromém 
pozemku parc. č. 1936/5 v k. ú. Buštěhrad. Přečetla všem zúčastněným také další vyjádření 
k uvedené akci - vyjádření kpt. Nováka z Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, 
vyjádření firmy NOVEX Kladno, s. r. o., která blízce sousedí s pozemkem parc. č. 1936/5 a 
zápis České inspekce životního prostředí – oddělení ochrany přírody. Paní starostka 
upozornila na obecně závaznou vyhlášku města Buštěhradu o veřejném pořádku s tím, že 
dojde-li k porušení pravidel této vyhlášky, dojde k přestupkovému řízení. Pan Krejčík za 
pořadatele ujistil, že v areálu a jeho těsné blízkosti bude přísný zákaz jakékoli manipulace 
s ohněm, zábavnou pyrotechnikou, pálení odpadu. Návštěvníci budu upozorněni letáčky a 
plakáty, umístěnými v celém areálu. Co se týče kouření, konstatoval, že pravděpodobně 
nebude možné v tomto směru účastníky uhlídat, ale pořadatelé budou situaci a areálu 



monitorovat. Pan Krejčík informoval  o měření úniku plynu na blízké přípojce, které provedli 
dnes pracovníci Středočeské plynárenské a. s. Podle jejich vyjádření nedochází k žádnému 
úniku plynu na přípojce.  
Kpt. Fryc konstatoval, že v pátek ve 22 hodin a dále i v průběhu celé akce dojde k měření 
hluku pracovníky Krajské hygienické stanice. 
Majitel pozemku p. Lhota byl upozorněn, že na jeho pozemku se skladují pneumatiky, které 
na upozornění ČIŽP a HZS mohou naplnit skutkovou podstatu přestupku na úseku životního 
prostředí. Majitel přislíbil, že dojde k jejich odstranění. Vzhledem k tomu, že současná 
legislativa neumožňuje obcím vyhlásit jednoznačné stanovisko – kategorický nesouhlas či 
souhlas -  s pořádáním podobných akcí, vzalo městské zastupitelstvo všechny skutečnosti 
související s pořádanou akcí na pozemku parc. č. 1936/5 v k. ú. Buštěhrad na vědomí. 
Přítomní zástupci Policie ČR uvedli, že celá akce bude po celou dobu trvání pod dohledem 
jejích příslušných útvarů.  
  
V 17. 45 přišel na jednání J. Kasalický a K. Trnobranský a odešla M. Kindlová a zástupci 
Policie ČR.  
  
  
Ad 2  
P. ing. Sedláček předložil zastupitelům k projednání návrh smlouvy o uzavření budoucí 
darovací smlouvy mezi městem Buštěhrad a majiteli níže uvedených pozemků - ing. M. 
Sedláčkem, ing. M. Sedláčkovou a K. Tůmovou. Předmětem této smlouvy o uzavření budoucí 
darovací smlouvy je dar – kanalizační řady splaškové kanalizace včetně kanalizačních 
přípojek k hranicím pozemků parc. č. 1819/6, 1819/8, 1819/31, 1819/35, 1819/42, 1819/44, 
1819/55, 1819/81, 1819/87, 1819/88, 181994, 1819/95, 1819/96, 1819/98, 1819/99, 1819/100, 
1819/101, 1819/102, 1819/103, 1819/104, 1819/105, 1819/106, 1819/107, 1819/111, 
1819/112 v k. ú. Buštěhrad, které vybudují dárci. Podmínkou zmíněné smlouvy by byl 
závazek města Buštěhradu garantovat uhrazení nákladů na vybudování kanalizačních řadů a 
přípojek od jednotlivých vlastníků výše uvedených pozemků investorům. Vzhledem k tomu, 
že město nemá v tomto směru patřičné kompetence, MěZ neakceptovalo 5 hlasy (J. Leflerová, 
V. Nový, K. Trnobranský, J. Koutecký a V. Šumná) po diskusi návrh pana ing. Sedláčka. Ing. 
Kasalický se hlasování zdržel. 
  
  
Ad 3 
Diskuse proběhla během jednání, proto starostka samostatnou diskusi nevyhlásila.  
  
  
Ad 4 
Viz níže 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
Usnesení 

ze 7. mimořádného zasedání MěZ konaného dne 24. 8. 2005 
  
  
  
  

A. MěZ bere na vědomí: 
  

Opatření související se závěrečnou prázdninovou akcí pořádanou ve dnech 26. – 
27. 8. 2005 na pozemku parc. č. 1936/5 v k. ú. Buštěhrad. 

  
  

B. MěZ neschvaluje: 
  

Návrh smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy mezi ing. M. Sedláčkem, 
ing. M. Sedláčkovou, pí K. Tůmovou a městem Buštěhrad.  

  
  
  
  
Ad 5 
Mimořádné zasedání MěZ skončilo v 19.30 hodin. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Zapsala: L. Libertinová 
  
  
  
  
Schválili: J. Leflerová  
                
                V. Nový 
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