
Obec Polerady
250 63 Mratín

250 ó3 Mratín, t el: 326 902 zs t , tČo: 002406l3

Zárpis
ze zasedání Zastupitelswa obce v Poleradech é.7 2018

Datumkonání: 13.9.2018
Místo konrání: Zasedací místnost obecního úřadu
Zaěátekzasedáni: 19:00hod.
Účastnícijednrání: Členovézastupitelstva:

Petr Lóbl, Miroslav Křížek, Libor Pýcha,
Martin Kotek, Yác|av Záruba, Jaroslav Chlumský

Zahát1ení: starosta obce uvedl program dnešního jednaní, které se týkalo:
a. organizační náleŽitosti schůze-schopnost usnášení
b. Schválení smluv o zřizení služebnosti vedení inŽenýrských sítí
c. Schválení změnv náwhu ÚPo Poleraďy,týkajícich se nawhovaných obýných

lokalit 24,25
d. Schválení sponzorského daru spolku Pro Polerady k oslaviám 100. ýročí vzniku

Československé republiky

Usnesení: Zastupitelstvo obce na sván zasedání:

a. Yzalo na vědomí zprávl předsedajíciho, že přítomností 6 členů zastupitelstva
je usnášení schopné.

b. Zastupitelstvo obce Polerady odsouhlasilo návrh celkem 4 smluv o zřizeni
sluŽebnosti inženýrské sítě _ kanalizaěního vedení, mezi obcí Polerady a Ing.

Martinem Chroustern (na dotčený pozemek p.č. 508/1 v k.ú. Polerady u Prahy),
Klárou Svobodovou (na dotčené pozemky p.č,. 37019,370ll4 v k.ú. Polerady u
Prahy), Miroslavern Dusilern (na dotěené pozemky p.č. 35313, 5I2 v k.ú.
Polerady u Prahy) a Tomášem Křílkem (na dotčený pozemek p.č. st. 2212

v k.ú. Polerady u Prahy) a pověřuje starostu podpisem těchto smluv.
Výsledek hlasování:
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRZEL SE: O

c. Zastupitelstvo obce Polerady odsouhlasilo následujici změny vnávrhu UPo
Polerady, týkajících se nawhovaných obýných lokalit Z4 a 25, za dále
uvedených podmínek:
- změna způsobu vytlžiti ploch 24 a25 z BV (bydlení v rodinných domech -

venkovské) na SV (smíšené obytné - venkovské);
- změnahranice mezi Z4 a 25 dle předaných podkladů vlastníka pozemků;
- rozšíření plochy Z4 dle urbanistické studie, zpracované vlastníkem

1



pozemků;
- ýstavba na ploše 25 bude vázána na povolení (případně ohlášení

stavebnímu úřadu) 70oÁ předchozi etapy bytové výstavby na-ploše Z2;
- minimální výměry stavebních parcel v ploše Z4,Z5 - 800 m2;

- výstavba na ploš e 25 je podmíněna dostupností příslušné inŽenýrské

infrastruktury, finanční spoluúčastí na výstavbě rozšíření CoV a

dostupnosti zaÍízeru občanské vybavenosti (především zařízeni
předškolního vzděLávání), a to přinejmenším ve formě dostupnosti zajištěné

pliínovací smlouvou;

Provedeni všech uvedených změn v náwhu Úp je podmíněno dořešením

sluŽebnosti na obecní kana|izaci, vedenou přes pozemek p.č. 508/1 v k.ú.

Po1erady u Prahy, resp. podpisem Smlouvy o ztízeni služebnosti inženýrské

sítě mezi obcí Polerady a Ing. Martinem Chroustem, a to do 30.9.2018.
Výsledek hlasování:
PRO:6 PROTI:0 ZDRŽEL SE:0

d. Zastupitelstvo obce Polerady odsouhlasilo sponzorský dar spolku Pro Polerady
na akói konanou k oslavě 100. qiročí vzniku Československé republiky, ve

výši 5 tisíc Kč.
Výsledek hlasování:
PRO:6 PROTI:0 ZDRŽEL SE:0

Zapsal: J aroslav Clrfu{uý*'\/
ověřil: Miroslav KříŽek ý.hr/
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