Zápis č. 7/2014
ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub
konaného dne 25.11.2014 od 17,00 hodin v obřadní síni

Zahájení zasedání
Jednání zahájil a řídil Jiří Miler, starosta. Přivítal přítomné členy zastupitelstva, občany a hosty
a provedl kontrolu prezence.
Přítomni:
Nezávislé sdružení občanů:
Jiří Miler, Petr Jodas, Zdeněk Jodas, Pavel Rechcígel, Dominik Rubáš, Martin Ponikelský, Oldřich
Laufke, Jaroslava Vaňková
Občané pro Českodubsko:
Martin Bobek
Pro Sport a zdraví:
David Rubáš, Jana Johnová
Spolky Českodubska 2014:
Martina Růžičková, Jaroslav Havelka
Koalice ČSSD+KSČM:
František Bulíř
Nepřítomni:
Omluveni:
Zdeněk Paclt (OPČ)
Starosta konstatoval, že je dle prezenční listiny přítomno 13 zastupitelů, což je nadpoloviční
většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo je tak schopné přijímat usnesení.
Účast zastupitelů v průběhu jednání:
Před projednáním programu přišel Martin Ponikelský.
Určení zapisovatelky
Starosta města určil zapisovatelkou p. Janu Sadeckou. Nikdo neměl jiný návrh.

Volba ověřovatelů zápisu
Usnesení:
2014/ZM/07/75
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města po projednání
volí
tyto ověřovatele zápisu ze zasedání Zastupitelstva Města Český Dub:
- Martin Bobek
- Petr Jodas.
Hlasování: pro:13/ proti:0/ zdržel se:0/
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Volba členů návrhové komise
Usnesení:
2014/ZM/07/76
Volba členů návrhové komise
Zastupitelstvo města po projednání
volí
návrhovou komisi ve složení:
- Martin Bobek
- Petr Jodas
- David Rubáš.
Hlasování: pro:13/ proti:0/ zdržel se:0/
Schválení programu jednání Zastupitelstva města
Přišel Martin Ponikelský – přítomno 14 zastupitelů.
Usnesení:
2014/ZM/07/77 Schválení programu jednání Zastupitelstva města
1. Příprava rozpočtu 2015
a. Prezentace tvorby rozpočtu města – celkové příjmy, výdaje, financování
b. Prezentace ředitelů příspěvkových organizací - Obhajoba žádostí o příspěvek
z rozpočtu města
2. Určení zastupitele města pro jednání ve věcech územního plánování dle § 47 stavebního
zákona
3. Zařazení návrhů do 1. změny územního plánu Český Dub
4. Změna rozpočtu – 5. Změna
5. Různé – oddávání, návrh na členy komisí, MŽP – území Osečná Kotel
6. Diskuse
Hlasování: pro:14 / proti:0/ zdržel se:0/

1. Příprava rozpočtu 2015
a. Prezentace tvorby rozpočtu města – celkové příjmy, výdaje, financování
Starosta přednesl zkušenosti z přípravy rozpočtu, zdůraznil význam rozpočtu pro fungování města a
výchozí dokumenty pro sestavování rozpočtu – Plán rozvoje 2014 – 2020, program MPZ,
Komunitní plán sociálních služeb v Podještědí a Územní plán města. Tajemnice seznámila přítomné
zastupitele a občany s prezentací procesu přípravy a projednání návrhu rozpočtu pro rok 2015.
b. Prezentace ředitelů příspěvkových organizací - rozbor žádostí o příspěvek z rozpočtu
města
Prostřednictvím prezentací seznámili ředitelé příspěvkových organizací přítomné zastupitele a
občany s příspěvkovými organizacemi, rozpočty a požadavky na příspěvek od zřizovatele pro r.
2015.
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2. Určení zastupitele města pro jednání ve věcech územního plánování dle § 47
stavebního zákona
Dle § 47 stavebního zákona má být ze zastupitelů vybrán určený člen, který bude s pořizovatelem
spolupracovat na procesu pořizování územně plánovací dokumentace. Bez tohoto zastupitele
nemůže pořizovatel pořizovat územně plánovací dokumentaci.
Usnesení:
2014/ZM/07/78
Volba zastupitele pro jednání ve věcech územního plánování města
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
jako určeného zastupitele města pro jednání ve věcech územního plánování dle § 47 stavebního
zákona pana Martina Bobka.
Hlasování: pro:14 / proti:0/ zdržel se:0/

3. Zařazení návrhů do 1. změny územního plánu Český Dub
V souladu s usnesením zastupitelstva města č. 2014/ZM/02/14 ze dne 29.4.2014 byla zveřejněna
výzva pro příjem žádostí o změnu územního plánu s termínem doručení 30. 6. 2014. Město Český
Dub k 30.6.2014 evidovalo 7 nových návrhů (žádostí) na změnu územního plánu Český Dub.
Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta jako pořizovatel územně plánovací
dokumentace a územně plánovacích podkladů pro město Český Dub v červenci 2014 tyto návrhy
převzal a v souladu § 46 odst. 2 zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu
(dále jen „stavební zákon“) posoudil jejich úplnost, soulad s právními předpisy. U návrhů, které
nesplňovaly požadavky ustanovení § 46 odst. 1 stavebního zákona, vyzval jejich navrhovatele
k jejich doplnění.
Všichni vyzvaní své návrhy doplnili.
Řešení, dopad:
První část žádostí doručených k 31.12.2013, byla projednána v ZM 29.4.2014. Celkem bylo v první
vlně podáno 6 žádostí, dvě z nich byly schváleny k zařazení do 1. změny územního plánu (č. usn.
2014/ZM/02/15).
Nové návrhy (7 - 13) pořizovatel v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 stavebního zákona posoudil
a se svým stanoviskem je předkládá k rozhodnutí zastupitelstvu města. Popis jednotlivých návrhů je
uveden v příloze tohoto usnesení (karty návrhů), která je jeho nedílnou součástí.
Návrh č. 10 se nebude projednávat, protože jeho současný vlastník (v době posuzování žádosti
pozemek p. č. 197, k.ú. Starý Dub změnil majitele) požádal písemně před projednáváním
v zastupitelstvu města o zachování funkce pozemku dle stávajícího platného ÚP.
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Návrh č. 7 do 1. změny územního plánu Český Dub
1. Popis změny
Katastrální území
Český Dub
Parcelní číslo
2113/6 (část)
Druh pozemku
Orná půda
Výměra pozemku
21 864 m2 (část přibližně 2 100 m2)
Funkce dle platného ÚP NSzp - Plochy smíšené nezastavěného území
Požadavek na změnu
Výstavba 2 rodinných domů
Odpovídá funkci
Plochy smíšené obytné - venkovské
2. Prokázání právního zájmu na podání podnětu
Vlastnictví pozemku
Vlastník pozemku
3. Stanovisko pořizovatele
Pozemek navazuje na zastavěné území, na plochy smíšené obytné - venkovské. Případné
vytvoření zastavitelných ploch není v rozporu se stávající urbanistickou strukturou sídla.
Pozemek se nachází na chráněných půdách II. třídy ochrany ZPF, tak jako celé Sobotice.
4. Doporučení pořizovatele ke schválení podnětu
5. Zastupitelstvo města Český Dub schválilo podnět:
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Diskuse
Starosta přednesl návrh usnesení:
Zařazení návrhu č. 7 do 1. změny územního plánu Český Dub
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
návrh č. 7 projednat se zpracovatelem a pořizovatelem územního plánu a připravit koncepční řešení
tak, aby schválení či neschválení tohoto návrhu mohlo být zařazeno do 1. změny územního plánu.
Zastupitel Zdeněk Jodas podal protinávrh:
Zařazení návrhů č. 7 a 11 do 1. změny územního plánu Český Dub
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
zařadit žádost č. 7 a 11 do 1. změny územního plánu Český Dub.
Hlasování:
pro:7/
proti:4/M. Bobek, P. Jodas, David Rubáš, Dominik Rubáš/
zdržel se:3/O.Laufke, J. Miler, M. Ponikelský/
Usnesení nebylo přijato.
Hlasovalo se pro původní návrh.
2014/ZM/07/79
Zařazení návrhů č. 7 do 1. změny územního plánu Český Dub
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
návrh č. 7 projednat se zpracovatelem a pořizovatelem územního plánu a připravit koncepční řešení
tak, aby schválení či neschválení tohoto návrhu mohlo být zařazeno do 1. změny územního plánu.
Hlasování:
pro:11/
proti:0/
zdržel se:3/Z. Jodas, F. Bulíř, J. Vaňková/

Návrh č. 8 do 1. změny územního plánu Český Dub
1. Popis změny
Katastrální území
Český Dub
Parcelní číslo
1901/2
Druh pozemku
Ostatní plocha
Výměra pozemků
739 m2
Funkce dle platného ÚP NSzp – Plochy smíšené nezastavěného území
Požadavek na změnu
Výstavba zahradní pergoly
Odpovídá funkci
Plochy smíšené obytné - venkovské
2. Prokázání právního zájmu na podání podnětu
Vlastnictví pozemku
Vlastník pozemku
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3. Stanovisko pořizovatele
Pozemek navazuje na zastavěné území obce na plochy smíšené obytné – venkovské. Pozemek je
v současné době využíván jako součást zahrady rodinného domu. Pozemek se nachází na půdách III.
třídy ochrany ZPF. Nejedná se o hodnotné půdy. Přes pozemek prochází VTL plynovod. Záměr
tomu musí být přizpůsoben.
4. Doporučení pořizovatele ke schválení podnětu
5. Zastupitelstvo města Český Dub schválilo podnět:
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2014/ZM/07/80
Zařazení návrhu č. 8 do 1. změny územního plánu Český Dub
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
zařazení návrhu č. 8 do 1. změny územního plánu Český Dub.
Hlasování: pro:14/ proti:0/ zdržel se:0/
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Návrh č. 9 do 1. změny územního plánu Český Dub
1. Popis změny
Katastrální území
Starý Dub
Parcelní číslo
207
Druh pozemku
TTP
Výměra pozemků
2 602 m2
Funkce dle platného ÚP NSzp - Plochy smíšené nezastavěného území
Požadavek na změnu
Výstavba rekreačního objektu
Odpovídá funkci
Plochy rekreace, plochy smíšené obytné
2. Prokázání právního zájmu na podání podnětu
Vlastnictví pozemku
Vlastník pozemku
3. Stanovisko pořizovatele
Pozemek sice navazuje na zastavěné území obce na plochy smíšené obytné – venkovské, ale celý se
nachází v OP lesa (50 m). Špatně dopravně přístupný po vyjeté cestě, která je ve vlastnictví
soukromé osoby.
4. Doporučení pořizovatele ke schválení podnětu
5. Zastupitelstvo města Český Dub schválilo podnět:
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Zařazení návrhu č. 9 do 1. změny územního plánu Český Dub
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
zařazení návrhu č. 9 do 1. změny územního plánu Český Dub.
Hlasování:
pro:2/P. Rechcígel, J. Havelka/
proti:6/P. Jodas, M. Bobek, David Rubáš, J. Miler, O. Laufke, J. Vaňková/
zdržel se:6/Dominik Rubáš, M. Ponikelský, J. Johnová, Fr. Bulíř, Z. Jodas, M. Růžičková/
Usnesení nebylo přijato.

Návrh č. 10 do 1. změny územního plánu Český Dub
1. Popis změny
Katastrální území
Starý Dub
Parcelní číslo
197 (část)
Druh pozemku
Trvalý travní porost
Výměra pozemků
9 173 m2 (část přibližně 2 500 m2)
Funkce dle platného ÚP NSzp - Plochy smíšené nezastavěného území
Požadavek na změnu
Stavební pozemek
Odpovídá funkci
Plochy smíšené obytné - venkovské
2. Prokázání právního zájmu na podání podnětu
Vlastnictví pozemku
Vlastník pozemku
3. Stanovisko pořizovatele
Část pozemku požadovaná k zařazení do zastavitelných ploch navazuje na zastavěné území obce. Na
pozemek zasahuje ochranné pásmo lesa (50m). Špatný dopravní přístup, který je potřeba dořešit.
Pozemek se nachází ve III. třídě ochrany ZPF. Nejedná se o hodnotné půdy. Pozemek je ovlivněn el.
vedením.
4. Doporučení pořizovatele ke schválení podnětu
5. Zastupitelstvo města Český Dub schválilo podnět:
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Současný vlastník požádal o
zachování dle platného ÚP

Návrh č. 10 nebyl projednán. Současný vlastník pozemku požádal o zachování stavu dle platného
územního plánu.

Návrh č. 11 do 1. změny územního plánu Český Dub
1. Popis změny
Katastrální území
Český Dub
Parcelní číslo
1077/26
Druh pozemku
Orná půda
Výměra pozemků
1 554 m2
Funkce dle platného ÚP NZ – plochy zemědělské
Požadavek na změnu
Umožnění oplocení pozemku
Odpovídá funkci
Plochy smíšené obytné - venkovské
2. Prokázání právního zájmu na podání podnětu
Vlastnictví pozemku
Vlastník pozemku
3. Stanovisko pořizovatele
Pozemek navazuje na zastavěné území obce. Pozemek se nachází na chráněných půdách II. třídy
ochrany ZPF, tak jako celé Sobotice.
4. Doporučení pořizovatele ke schválení podnětu
5. Zastupitelstvo města Český Dub schválilo podnět:
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2014/ZM/07/81
Zařazení návrhu č. 11 do 1. změny územního plánu Český Dub
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
návrh č. 11 projednat se zpracovatelem a pořizovatelem územního plánu a připravit koncepční
řešení tak, aby schválení či neschválení tohoto návrhu mohlo být zařazeno do 1. změny územního
plánu.
Hlasování:
pro:13 /
proti:1/Z. Jodas/
zdržel se:0/

10

Návrh č. 12 do 1. změny územního plánu Český Dub
1. Popis změny
Katastrální území
Parcelní číslo
Druh pozemku
Výměra pozemků
Funkce dle platného ÚP

Český Dub
1267/1, 1270, 545
Orná půda, Zahrady, Zahrady
61 259 m2, 338 m2, 3833 m2
NZ – plochy zemědělské, plochy bydlení v rodinných domech,
plochy bydlení v rodinných domech
Požadavek na změnu
Zastavitelné plochy
Odpovídá funkci
Plochy bydlení
2. Prokázání právního zájmu na podání podnětu
Vlastnictví pozemku
Vlastníci pozemku
3. Stanovisko pořizovatele
1267/1 - Rozšiřování zástavby do volné krajiny. Neodůvodněný zásah do uceleného zemědělského
půdního fondu. Zemědělsky obhospodařovaný pozemek. Částečně zasažen OP lesa (50m), OP II.
stupně vodního zdroje.
4. Doporučení pořizovatele ke schválení podnětu
5. Zastupitelstvo města Český Dub schválilo podnět:
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2014/ZM/07/82
Pokračování veřejného zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
dle Jednacího řádu Zastupitelstva města Český Dub čl. 6 bod 2. pokračování veřejného zasedání po
20 hodině.
Hlasování: pro:14 / proti:0/ zdržel se:0/

Zařazení návrhu č. 12 do 1. změny územního plánu Český Dub
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
zařazení návrhu č. 12 do 1. změny územního plánu Český Dub.
Hlasování: pro:0 / proti:14/ zdržel se:0/
Usnesení nebylo přijato.
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Návrh č. 13 do 1. změny územního plánu Český Dub
1. Popis změny
Katastrální území
Smržov
Parcelní číslo
239/1
Druh pozemku
TTP
Výměra pozemků
2 621m2
Funkce dle platného ÚP NSzp - Plochy smíšené nezastavěného území
Požadavek na změnu
Stavební pozemek
Odpovídá funkci
Plochy smíšené obytné - venkovské
2. Prokázání právního zájmu na podání podnětu
Vlastnictví pozemku
Vlastník pozemku
3. Stanovisko pořizovatele
Pozemek se nachází ve volné krajině bez jakékoliv návaznosti na zastavěné území obce. Jedná se o
rozšiřování zástavby do volné krajiny. Celou svou výměrou je pozemek zasažen OP lesa (50m).
Pozemek je obklopen zemědělsky obhospodařovanými pozemky nebo pozemky lesními. Vytváření
nové zástavby v této lokalitě není žádoucí. Pozemek je ovlivněn limitem el. vedení. Nachází se v III.
třídě ochrany ZPF.
4. Doporučení pořizovatele ke schválení podnětu
5. Zastupitelstvo města Český Dub schválilo podnět:
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Zařazení návrhu č. 13 do 1. změny územního plánu Český Dub
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
zařazení návrhu č. 13 do 1. změny územního plánu Český Dub.
Hlasování: pro:0 / proti:14/ zdržel se:0/
Usnesení nebylo přijato.

4. Změna rozpočtu – 5. změna
2014/ZM/07/83
5. změna rozpočtu
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
5. změnu rozpočtu na rok 2014, rozpočtová opatření č. 47-48 dle přílohy.
Hlasování: pro:14 / proti:0/ zdržel se:0/

5. Různé – oddávání, návrh na členy komisí, MŽP – území Osečná Kotel
Starosta informoval zastupitele o možnosti oddávat ve volebním období 2014-2018 (dle § 108 odst.
2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a § 11 odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách)
Zájem projevil MUDr. Zdeněk Jodas, bude předloženo radě města.

Místostarosta informoval zastupitelstvo o Rozhodnutí Čj. 73839/ENV/141146/540/14 Ministerstva
životního prostředí, kterým se zamítá "Žádost organizace Urania Mining s.r.o. o stanovení
průzkumného území Osečná-Kotel Pro vyhledávání a průzkum vyhrazeného nerostu - radioaktivní
nerosty".
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6. Diskuse
Starosta pozval přítomné:
− 28.11. repríza divadelního představení Když se zhasne
− 30.11. od 14 hodin Slavnostní udělení Osobnost Českodubska v komendě
− 30.11. od 17 hodin rozsvícení vánočního stromu
− 6.12. Mikulášské čtení v knihovně
− 7.12. promítání – Údolí ztracených mravenců - Mrňouskové
− 7.12. loutková pohádka Čertimlýn
− 14.12. vánoční trhy na náměstí
− příští zasedání zastupitelstva města 16.12.2014

Zasedání bylo ukončeno v 20,35 hodin.

.……………………..
PhDr. Jiří Miler, Ph.D.
starosta města

Ověřovatelé zápisu:

..........................................

Zapisovatelka zápisu:

..........................................

V Českém Dubu dne 25. 11. 2014
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