
Obec Křížkový Újezdec
Křížkový Újezdec 37, 251 68 pošta Kamenice

tel.: 323 673 135 e-mail: obec@krizkovyujezdec.eu, IČO: 00240397

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Křížkový Újezdec č. 06/10

datum konání jednání: 8.2.2009

přítomni: Hruška, Doležalová, Císař, Kohout, Vávra, Richter
hosté: zástupce spol. Eurovision 
omluveni:  Sejkora

Program jednání:

1. Splašková kanalizace - dotace
2. Ropid – autobusová doprava
3. Vodovod
4. Škola
5. Obecní les
6. Český svaz včelařů
7. Splašková kanalizace + ČOV
8. Platnost obnoveného katastr. operátu
9. Provizorní přístupová komunikace – stavební dvůr Rezek
10.Krajské řed. Policie ČR
11.Změna č. 1 územního plánu  - opravy v regulativech

Projednalo:

1. informace k možnosti získat dotaci na vybudovaní splaškové kanalizace
2. vyúčtování linky č. 335 -  II. pol. r. 2009 – přeplatek Kč 14.495,95 – bude od-

účtováno ze zálohy na I.Q 2010
3. na základě předběžného jednání bude vypracován návrh smlouvy,který vyhotoví 

starosta Obce Kamenice Mgr.  Klásek, je třeba domluvit schůzku se starostou 
Petříkova  p. Kačírkem a projektantem firmy PROJEKTY VODAM s.r.o. Ing. 
Matuškou o místě napojení a umístění měřících šachet

4. znalecký posudek pro nemovitost Čenětice čp. 19  + přilehlé pozemky - celková 
cena 892 630 Kč

5. došlo kladné vyjádření z MěÚ Říčany -odbor životního prostředí k navrhovanému 
zalesnění 3 holin parc. č.900 k.ú. Kř. Újezdec

6. zúčastnil se starosta 
7. MěÚ Říčany - oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání o vydání 

stav. povolení ke zřízení vodního díla dne 11.3.2010 v 9,30 na MěÚ Říčany.
8. KÚ zaslal vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu katastr. území 

Čenětice
9. došlo z OÚ Kamenice – odbor stavební – stavební povolení na provizorní 

přístupovou komunikaci do průmyslové a zemědělské zóny na parc. č. 
778,781,787,995 k.ú. Kř. Újezdec

10.žádost o podporu a pomoc v boji proti drogové kriminalitě
11.  návrhy

1. prodloužení termínu pro územní studii do r. 2014
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2. výška hřebene u školy na stávající 12,5 m – dle znal. posudku
3. výškové omezení RD max. výška 9 m 
4. přípustné využití v komerční zóně – vyřadit  čerpací stanice, odkládání TKO
5. veřejné stavby aplikace opatření vyvlastnění dle § 170 stav. zákona 
6. Dle sdělení ing . Soukeníkové - předběžná cena za přepracování grafiky a 

textové část změny č. 1 územního plánu bude  Kč 33.600,- .

Usnesení:

1. OZ bere na vědomí
2. OZ bere na vědomí
3. OZ ber na vědomí, je třeba zajistit aby byly vodoměrná šachta umístena na hranici 

katastru obce 
4. OZ bere na vědomí
5. OZ bere na vědomí
6. OZ bere na vědomí
7. OZ bere na vědomí, pověřuje starostu obce a p. Císaře k účasti na jednání, 

pověřuje pí. Doležalovou k objednání předběžné kalkulace změna projektu ČOV z 
600 EO na 400 EO. 

8. OZ ber na vědomí.
9. OZ bere na vědomí
10.OZ bere na vědomí
11.  OZ bera na vědomí

1. OZ schvaluje
2. OZ schvaluje
3. OZ neschvaluje – zůstává stávající 11,5 m
4. OZ schvaluje
5. OZ schvaluje
6. OZ bere na vědomí

Zapsal: Martin Hruška

Ověřil: 

JUDr. Miroslav Vávra
starosta
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