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Obec Polerady 

250 63 Mratín 

 
 

250 63 Mratín, tel: 326 902 281, IČO: 00240613 

 
 

Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce v Poleradech č. 9  2018 

 
 
 
Datum konání:  3.10. 2018 
Místo konání:  Zasedací místnost Obecního úřadu 
Začátek zasedání: 19:00 hod. 
Účastníci jednání: Členové zastupitelstva: 
   Petr Löbl, Miroslav Křížek, Libor Pýcha,  

Martin Kotek, Václav Záruba, Jaroslav Chlumský 
 

Zahájení: starosta obce uvedl program dnešního jednání, které se týkalo: 
a. Organizační náležitosti schůze-schopnost usnášení 
b. Schválení změn v návrhu ÚPO Polerady, týkajících se obytné lokality Z2 
c. Schválení rozpočtového opatření č. 3, 4 

 
 Usnesení:       Zastupitelstvo obce na svém zasedání: 
 

a. Vzalo na vědomí zprávu předsedajícího, že přítomností 6 členů zastupitelstva 
 je usnášení schopné. 
 

b. Zastupitelstvo obce Polerady odsouhlasilo následující změny v návrhu ÚPO 
Polerady, týkajících se obytné lokality Z2: 
- změna způsobu využití části plochy Z2 na pozemku p.č. 496/155 o výměře 

3311 m2, původně určeného pro plnění funkce veřejného prostranství, na 
plochu občanské vybavenosti – komerční zařízení malá a střední, 
s podmínkou zachování výšky všech staveb max. 1 nadzemní podlaží a 
podkroví. Zbylá část pozemku o výměře 2500 m2 bude využita pro parcelu 
mateřské školky (1000 m2) a pro veřejné prostranství o výměře 1500 m2.  

- rozšíření plochy Z2 o část pozemku p.č. 496/1 o výměře 3500 m2, který 
bude nově sloužit jako plocha veřejného prostranství pro lokalitu Z2.   

- výstavba na ploše Z2 bude vázána na povolení (případně ohlášení 
stavebnímu úřadu) 70% předchozí etapy bytové výstavby na ploše Z1;  

- zrušení etapizace výstavby na celé ploše Z2 
- výstavba na ploše Z2 je podmíněna dostupností příslušné inženýrské 

infrastruktury a rozšířením stávající ČOV bez finanční spoluúčasti obce, a 
to přinejmenším ve formě dostupnosti zajištěné plánovací smlouvou; 

 
Výsledek hlasování:  
PRO: 6   PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
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c. Zastupitelstvo obce Polerady odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 3, 4  
 
Výsledek hlasování:  
PRO: 6   PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
 

 
                                        

                  Zapsal:  Martin Kotek     Petr Löbl 
                   Ověřil: Miroslav Křížek                                           starosta       


