
   

 

 

 
 

      ZASEDÁNÍ OBECNÍHO 

ZASTUPITELSTVA  obce Měňany 

                      č. 5/22 

 

DNE   19.09.2022  v 19.00 hod. 

 

Přítomni:    Ing.  Miroslav Douša, RNDr. Pospíšil Petr, CSc., 

Jiřina Říhová,  Jiří Fanta, Luboš Novák, Tomáš Šlégr 
 

 

 

Program  

 

1. Vydání Územního plánu obce Měňany 

2. Schválení rozpočtového opatření č.8 

3. Schválení  DPP se zastupitelem na roznášku volebních lístků 

4. Schválení darovací smlouvy se Středočeským krajem 

5. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

6. Projednání žádosti Honebního společenstva Vinařice  

 
      

 

Odsouhlasení programu: 

          

 

 

 

   Hlasování:      Schváleno jednomyslně 

 

 

 

 



 

 

 

1. Návrh:  
 

Zastupitelstvo obce Měňany  

     

 - po ověření podle § 54 odst. 2 stavebního zákona, že Územní plán Měňany 

není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského 

úřadu, za použití § 6 odst. 5 písm. c) a § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 13 a přílohy č.  7 

vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentace a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a 

následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,  
 

                               vydává Územní plán Měňany  
  

 

 Hlasování:  Schváleno jednomyslně 

 

Usnesení: 

   

Zastupitelstvo obce Měňany  

     

 - po ověření podle § 54 odst. 2 stavebního zákona, že Územní plán Měňany 

není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského 

úřadu, za použití § 6 odst. 5 písm. c) a § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 13 a přílohy č.  7 

vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentace a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a 

následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,  
 

                               vydává Územní plán Měňany  
 

 

2. Návrh 

 

Zastupitelstvo schvaluje  Rozpočtové opatření  č.8.  

 

   

Hlasování:  Schváleno 

 



  

 

Usnesení: 

 

Zastupitelstvo schvaluje  Rozpočtové opatření  č.8.  

 

 

 

3. Návrh 

 

Zastupitelstvo schvaluje DPP s T. Šlégrem na roznášku volebních lístků  

 

Hlasování:  Schváleno jednomyslně 

 

Usnesení:  

 

Zastupitelstvo schvaluje DPP s T. Šlégrem na roznášku volebních lístků  

 

4. Návrh 

 

Zastupitelstvo schvaluje  darovací smlouvu se Středočeským krajem týkající se 

stavby silnice III/11529 v délce  0,266 km a části pozemku p.č. 1012/3 o výměře  

3565 m2.   

 

  

Hlasování:  Schváleno jednomyslně 

 

Usnesení:  

 

Zastupitelstvo schvaluje  darovací smlouvu se Středočeským krajem týkající se 

stavby silnice III/11529 v délce  0,266 km a části pozemku p.č. 1012/3 o výměře  

3565 m2.   

  

 

5. Návrh 

 

Zastupitelstvo neschválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene týkajícího se podzemního elektrického  vedení pod místní komunikací, 

vzhledem ke skalnatému podloží, které neumožnilo vybudovat dálkové topení 

v plánované trase. Problém bude komunikován s projektovou firmou s návrhem 

vzdušného vedení přes místní komunikaci. Kromě toho obec získala dotaci na 

opravu této komunikace a bude tu položen asfaltobetonový povrch. 

 



Hlasování:  Schváleno jednomyslně 

 

Usnesení:  

 

Zastupitelstvo neschválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene týkajícího se podzemního elektrického  vedení pod místní komunikací, 

vzhledem ke skalnatému podloží, které neumožnilo vybudovat dálkové topení 

v plánované trase. Problém bude komunikován s projektovou firmou s návrhem 

vzdušného vedení přes místní komunikaci. Kromě toho obec získala dotaci na 

opravu této komunikace a bude tu položen asfaltobetonový povrch. 

  

  

 

 

6. Návrh 

 

Zastupitelstvo obdrželo žádost Honebního společenstva Vinařice o prodloužení 

smlouvy o nájmu  obecních honebních pozemků. Zastupitelstvo konstatuje, že 

neexistence smlouvy o  pronájmu obecních pozemků   Honebnímu společenství 

neumožňuje další postup v dané věci. Záležitost bude řešena na některém 

z dalších zasedáních Zastupitelstva. 

. 

Hlasování:  Schváleno jednomyslně 

 

Usnesení:  

 

Zastupitelstvo obdrželo žádost Honebního společenstva Vinařice o prodloužení 

smlouvy o nájmu  obecních honebních pozemků. Zastupitelstvo konstatuje, že 

neexistence smlouvy o  pronájmu obecních pozemků   Honebnímu společenství 

neumožňuje další postup v dané věci. Záležitost bude řešena na některém 

z dalších zasedáních Zastupitelstva. 

 

 

 

              Ověřovatel 1    Jiří Fanta 

 

 

              Ověřovatel 2    Jiřina Říhová 

 

 

              Starosta obce:   RNDr. Petr Pospíšil, CSc.       
 


