Usnesení Zastupitelstva obce Velká Bukovina ze zasedání č. 7/15
konaného dne 29. 6. 2015 od 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu
 Usnesení č. 1-7/15: ZO jednomyslně schvaluje navržený program jednání.
 Usnesení č. 2-7/15: ZO Velká Bukovina schvaluje účetní závěrku obce za účetní období rok 2014 sestavenou ke
dni 31. 12. 2014 „bez výhrad“ .
 Usnesení č. 3-7/15: ZO Velká Bukovina schvaluje účetní závěrku MŠ Velká Bukovina, p.o. za účetní období rok
2014 sestavenou ke dni 31. 12. 2014 „bez výhrad“ .
 Usnesení č. 4-7/15: ZO Velká Bukovina schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2014 „bez výhrad“ .
 Usnesení č. 5-7/15: ZO jednomyslně schvaluje přijetí rozpočtové změny č. 1/2015 s platností ke dni 30. 6. 2015
 Usnesení č. 6-7/15: ZO jednomyslně schvaluje prodej st.p.č. 15 a st.p.č. 315 obě k.ú. Velká Bukovina


Usnesení č. 7-7/15: ZO jednomyslně schvaluje prodej p.p.č. 2641/3 k.ú. Velká Bukovina



Usnesení č. 8-7/15: ZO jednomyslně schvaluje revokaci záměru prodeje p.p.č. 376 k.ú. Velká Bukovina
přijatého usnesením 8-6/15 ze dne 1. 6. 2015
Usnesení č. 9-7/15: ZO jednohlasně zamítá nabídku Divadelního spolku „Havlíček“ na uvedení představení.
Usnesení č. 10-7/15: ZO jednohlasně zamítá záměr zakoupení zařízení Infraset TOPAS TPS 15.
Usnesení č. 11-7/15: ZO vzalo na vědomí vyhodnocení výsledků veřejného projednání upraveného a
posouzeného Územního plánu Velká Bukovina a vyhodnocení výsledků 1. opakovaného veřejného projednání
upraveného a posouzeného Územního plánu Velká Bukovina bez připomínek.





Zastupitelstvo obce rozhodlo o námitkách, uplatněných k návrhu Územního plánu Velká Bukovina v souladu
s vyhodnocením výsledků veřejného projednání upraveného a posouzeného Územního plánu Velká Bukovina a
v souladu s vyhodnocením výsledků 1. opakovaného veřejného projednání upraveného a posouzeného Územního
plánu Velká Bukovina, takto:


Usnesení č. 12-7/15: Námitka ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen ŘSD ČR) – oprávněný investor
ŘSD ČR uvádí: cit.: Správním územím Velká Bukovina prochází koridor pro přeložku silnice I/13. V ZÚR
Ústeckého kraje je řešen koridor pro přeložku silnice I/13 v úseku „ Děčín – Benešov nad Ploučnicí – Manušice.
Tento koridor je v ZÚR ÚK sledován jako VPS – PK4 o šíři 100 m na každou stranu od navržené osy přeložky
silnice I/13. K návrhu ÚP Velká Bukovina uplatňujeme tyto námitky: Požadujeme vymezit koridor budoucí sil.
I/13 min. v šíři budoucího ochranného pásma. Plochy V6, V7, V10 („plochy smíšené obytné“) jsou situovány
v blízkosti plánované přeložky I/13 a mohou být vystaveny zvýšené hlukové a imisní expozici. Požadujeme proto,
aby bydlení a obecně objekty podléhající splnění hygienických limitů byly zařazeny do podmínečně přípustného
využití s podmínkou, že v územním, resp. stavebním řízení bude prokázáno splnění hlukových limitů a případná
opatření na snížení negativních účinků z provozu na silnici I/13 budou řešena na náklady investorů této
zástavby, nikoliv ŘSD ČR.“
Námitce se částečně vyhovuje.
Vyhovuje se požadavku vymezení koridoru pro přeložku I/13 v šíři budoucího ochranného pásma (tj. koridor
pro umístění silnice I/13 (KD) bude v návrhu Územního plánu Velká Bukovina vymezen v šířce 100m (50m na
každou stranu od osy koridoru)). Požadavku zařadit do podmíněně přípustného využití plochy V6, V7 a V10 se
nevyhovuje.



Usnesení č. 13-7/15: Námitka ČEZ Distribuce, a.s. – Děčín - oprávněný investor
ČEZ Distribuce, a.s. uvádí: cit.: „V textové části požadujeme výslovně uvést upozornění na ochranná pásma
rozvodných zařízení, podle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 46, včetně jejich vzdáleností.“
Námitce se vyhovuje.
Vyhovuje se požadavku výslovně uvést upozornění na ochranná pásma rozvodných zařízení, podle zákona č.
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, včetně jejich vzdáleností.



Usnesení č. 14-7/15: Námitka ČEZ Distribuce, a.s. – Děčín - oprávněný investor
ČEZ Distribuce, a.s. uvádí: cit.: „Protože jsou v předmětné oblasti umístěna zařízení distribuční soustavy NN, VN,
VVN požadujeme respektovat jejich ochranná pásma.“
Námitce se vyhovuje.
Respektování ochranných pásem energetických zařízení je stanoveno zákonem č. 458/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů. V odůvodnění návrhu Územního plánu Velká Bukovina budou ochranná pásma
jednotlivých energetických zařízení s odkazem na výše uvedený zákon uváděna a to: v textové části

odůvodnění na str. 41 čl. 11 Limity využívání území – ochranná a bezpečnostní pásma energetických rozvodů, a
v grafické části v koordinačním výkresu B1.


Usnesení č. 15-7/15: Námitka ČEZ Distribuce, a.s. – Děčín - oprávněný investor
ČEZ Distribuce, a.s. uvádí: cit.: „V návrhu, části A4.b Technická infrastruktura, Energetika:
V textu je chybně uvedeno označení transformovny 110/350 kV Děčín. Správné označení je 110/35 kV Děčín.“
Námitce se vyhovuje.
Vyhovuje se požadavku opravit v textu chybné označení transformovny 110/350 kV Děčín a nahradit jej
označením 110/35 kV Děčín.



Usnesení č. 16-7/15: Námitka ČEZ Distribuce, a.s. – Děčín - oprávněný investor
ČEZ Distribuce, a.s. uvádí: cit.: „U návrhových lokalit určených k zástavbě (byty, rod. domy, podnikatelský
záměr), požadujeme do změny ÚP počítat s plochami pro umístění nových trafostanic a přívodních napájecích
vedení VN, pro zabezpečení dodávky el. energie.“
Námitce se vyhovuje.
V návrhových lokalitách nejsou umísťovány nové trafostanice, je plánováno posílení stávajících. S posílením se
počítá u TS DC1645 ve Velké Bukovině (pro lokality V5, V6, V7, V9, V10 a V11) a u TS DC1643 v Karlovce (pro
lokality K1-K5). Případné umístění nových trafostanic je zajištěno v regulativech jednotlivých ploch tím, že
umístění technické infrastruktury tj. i trafostanic je přípustné.



Usnesení č. 17-7/15: Námitka ČEZ Distribuce, a.s. – Děčín - oprávněný investor
ČEZ Distribuce, a.s. uvádí: cit.: „Nově umísťované trafostanice a nap. vedení požadujeme zařadit mezi veřejně
prospěšné stavby.“
Námitce se vyhovuje.
Vyhovuje se požadavku zařadit nově umísťované elektrické vedení v návrhu Územního plánu Velká Bukovina
jako veřejně prospěšnou stavbu.



Usnesení č. 18-7/15:
vlastník pozemků p.č. 899, p.č. 884/3 a p.č. 884/4 v k.ú. Velká
Bukovina
uvádí: cit.: „Jako vlastník pozemků v k.ú. Velká Bukovina č.p. 899, 884/3 (LV č. 276) a p.č.
884/4 (LV č. 340) podávám námitku proti zmenšení návrhové plochy V1 a zrušení návrhové plochy V2 v návrhu
ÚP obce V. Bukovina. Jako důvod uvádím již vydané SP a ÚR na zem. 2 nové stavby a zároveň jako důvod
uvádím potřebu rozvojových ploch zem. areálu a navazujících aktivit.“
Námitce se vyhovuje.
Vyhovuje se požadavku vymezit návrhovou plochu výroby a skladování V1 v plném rozsahu, tj. v rozsahu
předloženém ke společnému jednání. Vyhovuje se požadavku vymezit návrhovou plochu výroby a skladování
V2 v plném rozsahu, tj. v rozsahu předloženém ke společnému jednání.



Usnesení č. 19-7/15: ZO Velká Bukovina rozhodlo o vydání Územního plánu Velká Bukovina.

Starosta obce:

Jaroslav Kucharovič

……………………………………….

Místostarosta obce:

Roman Vojta

……………………………………….

Ověřovatelé zápisu:

Miroslav Půlpán

……………………………………….

Roman Vojta

……………………………………….

