Obec Chrášťany, Chrášťany 79, 373 04 Chrášťany, IČ : 00245003

Zápis č. 01/18
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chrášťany dne 8.2.2018.
( konaného v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Chrášťanech )

Přítomno 13 členů zastupitelstva obce ( F.Stejskal a M.Svobodová omluveni )
Ověřovatelé zápisu: Ivana Hošková
Miroslava Machová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Schválení programu
Pozemkové záležitosti
Pasport místních komunikací
Změna územního plánu č.3
Různé
Diskuse
Závěr

Zápis z jednání :
Ad1. Zasedání zastupitelstva obce zahájil v 18.10 starosta obce Mgr. Josef Vomáčka, přivítal přítomné
zastupitele a ostatní přítomné občany. Jmenoval ověřovateli zápisu Ivanu Hoškovou a Miroslavu Machovou.

Ad2. Starosta přečetl program zasedání a vyzval zastupitele k jeho schválení.
Hlasování: pro – 13 členů OZ, proti – 0, zdržel se – 0. Program byl schválen.

Ad3. Pozemkové záležitosti
* Chrášťany čp.11 – je hotový geometrický plán a zadaný posudek na tržní cenu. Až ho dostaneme,
posuneme se dál. To stejné platí o dalších rozjednaných budovách Kol.14 a Dva 15 – mezitím budeme jednat
se zájemci.
* Chrášťany z hospodou – je zadaný geom.plán, je předběžně domluven odkup konce soukromé zahrady pro
vytvoření příjezdu na parcelu.
* Chrášťany – nový záměr – zájemci kupují parcelu pro stavbu RD od Richmontu a mají zájem si k tomu přidat
da malé kousíčky za chodníkem. Jedná se o parcely 808/8 – 63 m2, a 808/7 – 37 m2. Starosta podal návrh na
záměr prodeje uvedených pozemků.
Hlasování: pro – 13 členů OZ, proti – 0, zdržel se – 0. Návrh byl schválen.

Ad4. Pasport místních komunikací
Starosta ještě jednou představil nově vytvořený pasport místních komunikací. Veškeré obecní komunikace
jsou zaměřené a přesně popsané (umístění, délky, stav …), očíslované, včetně popisu vlastnických vztahů
k pozemkům a zařazení komunikací do kategorií místních a účelových, a to ve všech částech obce. Starosta
dal potom hlasovat o schválení Pasportu místních komunikací obce Chrášťany, jehož součástí je zařazení
komunikací do kategorií a plán zimní údržby místních komunikací.
Hlasování: pro – 13 členů OZ, proti – 0, zdržel se – 0. Návrh byl schválen.
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Pasport dopravního značení – přehled všech značek v katastru obce, označení vyhovujících a nevyhovujících,
a přehled potřebných úprav a sladění s normami. Je to podklad pro vyřizování krajské dotace – v případě
jejího získání budeme realizovat navržené úpravy dopravního značení v obci.
Ad 5. změna územního plánu č.3
Změnu č.3 územního plánu pořizujeme pro lokalitu chaty v Pašovicích, provádí tzv. „létající pořizovatel“,
ing.Šímová, náklady hradí žadatelé. Jsou hotová všechna projednání, zbývá jen posledním usnesením tuto
změnu vydat – bude vydáno jako opatření obecné povahy vyvěšením na úřední desce. Byl přednesen tento
návrh usnesení :
- bere na vědomí dokumentaci návrhu změny č.3 územního plánu Chrášťany
- konstatuje, že změna č.3 územního plánu Chrášťany není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, ve
znění aktualizace č.1, se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje, v platném znění, se stanovisky
dotčených orgánů, ani se stanoviskem krajského úřadu,
- schvaluje vydání změny č.3 územního plánu Chrášťany, která bude (jakožto opatření obecné povahy)
vydána vyvěšením na úřední desku obce, včetně úplného znění po vydání změny č. 1 a č.3
- ukládá starostovi obce, Mgr. Josefu Vomáčkovi, zajistit zveřejnění vydaného opatření obecné povahy na
úřední desce obce a dále zajistit všechny kroky následující po nabytí účinnosti změny č. 3 územního plánu
Chrášťany.
Hlasování: pro – 11 členů OZ, proti – 0, zdržel se – 2. Návrh byl schválen.
Ad.6 Různé
Starosta seznámil zastupitele s vývojem plánované akce – lávka pro pěší a cyklo přes Vltavu na Hladné.
Pracuje na tom kolega z Albrechtic a je hotová studie. Předpokládané náklady jsou cca 35 mil.Kč, které by
měly být pokryty z dotačních prostředků.
Ad.7 Diskuse
* Dotaz na vodovodní přípojky – starosta vysvětlil aktuální situaci. Voda je již zapnutá, připojeno je cca 30
přípojek a také bytovky a nové parcely na ZTV.
Starosta obce poděkoval za účast a zasedání ukončil v 18.50 hod.
V Chrášťanech dne 15.2.2018

Zapsala : Věra Michalcová

Mgr.Josef Vomáčka
starosta obce

Ověřovatelé:
Ivana Hošková

…………………

Miroslava Machová

…………………
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