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 25. února 2019 

 

Zápis č.4/2019 

ze zasedání Zastupitelstva obce Černava, 

konaného dne 25. 2. 2019, od 17:30 hodin. 
 

Přítomni: 

Ing. Josef Krouza, Mgr. Milena Částková, Zuzana Šťastná, Lenka Bauerová, Jana Průšová, Vladimír Zálešák, Edwin 

Trapp 
 

Hosté: Helena Plasová 
 

 

Zahájení zasedání a schválení programu zastupitelstva obce 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Černava (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:30 hodin starostou 

obce Ing. Josefem Krouzou („dále jako „předsedající“). 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je 7 členů 

zastupitelstva (z celkového počtu všech 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§92 odst.3 

zákona o obcích). 

Předsedající poděkoval členům zastupitelstva, kteří se v rámci Odborů naruby podíleli na organizaci obecního plesu, 

jmenovitě Zuzaně Šťastné, Janě Průšové, Lence Bauerové a Vladimírovi Zálešákovi. 

 

1. Schválení programu: 

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu 

s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Předsedající dal 

hlasovat o návrhu programu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 

 

1. Schválení programu OZ 

2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

4. Rozpočtové opatření č.1 

5. Přezkum hospodaření za rok 2018 - výsledek       

6. Informace o dotacích 

7. Žádost o věcné břemeno 

8. Informace o schůzce se zaměstnanci Katastrálního úřadu Karlovy Vary 
9. Různé 

a) Pověření starosty k vyřízení změn Územního plánu obce Černava 
b) Požadavky na změny Územního plánu obce Černava 

c) Exkurze do dolu Mauritius 

d) Požadavky obce na SPÚ 

e) Informace o zimní údržbě místních komunikací 

f) Účelové komunikace požadované od LČR 

g) Domov seniorů – informace 

h) Účast obce Černava na závodě historických štafet v Abertamech 

 

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno 
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2. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Edwina Trappa a Janu Průšovou a zapisovatelkou Milenu Částkovou. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava určuje ověřovateli zápisu Edwina Trappa a Janu Průšovou a zapisovatelkou Milenu 

Částkovou. 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno 

 
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

 

Předsedající konstatoval splnění bodů vyplývajících z usnesení z minulého zasedání obce, případně jejich projednání v 

programu stávajícího zasedání OZ. 

 

Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí. 

 

4. Rozpočtové opatření č.1 

 

OZ projednalo rozpočtové opatření č.1 předložené účetní obce Helenou Plasovou. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje rozpočtové opatření č.1. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

5. Přezkum hospodaření za rok 2018 - výsledek 

 

Předsedající seznámil OZ se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Černava za rok 2018. Byla nalezena 

méně závažná chyba a nedostatek v zadávání veřejných zakázek a jejich skutečně uhrazené ceny na Portálu zadavatele. 
Nedostatky byly již napraveny a předloženy ke kontrole KÚ. 
 

Zastupitelé vzali informaci na vědomí. 
 

6. Informace o dotacích 

 

Předsedající seznámil zastupitele se stavem podaných dotací na Krajský úřad Karlovarského kraje a Ministerstvo pro 

místní rozvoj: 

 

a) Oprava části místní komunikace p.p.č. 268/5  k.ú. 620017 z „Programu obnovy venkova“ - žádost je podána 

na  KÚ 
b) Adventní koncert z „Podpory kulturních aktivit“ - žádost je podána na KÚ 

c) Oprava cest p.p.č. 560/3 k.ú. 620033 (od obchodu do Kobelce) z „Podpory oprav a stavebních úprav místních 

komunikací“ - žádost je podána na KÚ, přišly drobné připomínky, které byly obratem vyřešeny 

d) Aktualizace územního plánu z „Podpory územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ - žádost 

podána nebyla, protože k datu podání nebylo vypracované Zadání změny ÚP, 
e) Dětské hřiště Rájec – žádost je podána na MMR 

 
Zastupitelé vzali informaci na vědomí. 

 
7. Žádost o věcné břemeno 

 

OZ byla doručena žádost o zřízení věcného břemene na pozemky 557 v k.ú. Rájec u Černavy a 231/2 v k.ú. Černava za 

účelem zřízení elektrické přípojky.  
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje zřízení věcného břemene na pozemky 557 v k.ú. Rájec u Černavy a 231/2 v 

k.ú. Černava za účelem zřízení elektrické přípojky. 
Výsledek hlasování: Pro 7 proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č.4 bylo schváleno.   

 
8. Informace o schůzce se zaměstnanci Katastrálního úřadu Karlovy Vary 

 

Předsedající seznámil zastupitele o obsahu jednání s pracovníky Katastrálního úřadu Karlovy Vary, kteří provádějí 

revizi katastrálních údajů v katastrálním území obce. Mimo jiné se bude řešit případné spojování pozemků do větších 

celků, změna typu parcely, změna místních názvů a stavby, které nemají geometrické zaměření. 

 

Zastupitelé vzali informaci na vědomí. 

 

9. Různé 

 

a) Pověření starosty ke spolupráci s pořizovatelem při pořizování územně plánovací dokumentace 

OZ navrhuje pověřit pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace starostu obce. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava určuje starostu obce Ing. Josefa Krouzu pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování 

územně plánovací dokumentace. 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

b) Požadavky na změny ÚP 

Předsedající seznámil OZ se současným stavem zástavby obce.  Obce Černava a Rájec jsou ve stávajícím 

ÚP definovány jako místo, kde bude zachována stávající urbanistická struktura, kde ve volné kulturní 

krajině nebudou zakládána žádná nová sídla (bod 2, str. 8). V současnosti je v obci Černava 48 budov s 

číslem popisným a 28 budov s číslem evidenčním, v obci Rájec pak 71 budov s číslem popisným a 45 

budov s číslem evidenčním, to je celkem 192 budov. ÚP obce Černava z roku 2013 navrhl celkem 17 

ploch pro bydlení BV s možností výstavby 27–32 domů. S ostatními plochami pro BV, které byly 

navrženy již dříve, je stávající kapacita 40-45 budov, které je možné na základě stávajícího ÚP v obci 

postavit. Stavební pozemky jsou jak soukromé, tak obecní – těch je zhruba pro 12 budov a obec je chce 

uvolňovat postupně ve větším časovém odstupu. Území je charakterizováno jako místo s řídkou zástavbou 

a OZ chce tento charakter zachovat i do budoucnosti. 
 
A) ZMĚNY INICIOVANÉ OBCÍ 
 
A1) P.p.č. 90/1 k.ú. Černava – retenční nádrž, naučná stezka, veřejní zeleň – park pro seniory – VPS 

(veřejně prospěšná stavba). 

Návrh obce: včetně pozemků 637, 180 k.ú. Černava 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), zařazení žádosti A1 na změnu územního plánu 

Černava, na základě vyhodnocení předloženého pořizovatelem územně plánovací dokumentace Magistrátem města 

Karlovy Vary, odborem Úřad územního plánování a stavební úřad, včetně změny navrhované obcí. 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

A2) P.p.č. 90/3 k.ú. Černava - Veřejná zeleň – park pro seniory – odpočinková zóna 

– rozšíření plochy K6 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), zařazení žádosti A2 na změnu územního plánu 

Černava, na základě vyhodnocení předloženého pořizovatelem územně plánovací dokumentace Magistrátem města 

Karlovy Vary, odborem Úřad územního plánování a stavební úřad. 
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Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

A3) P.p.č. 204/1, 204/10 (část) k.ú. Černava – Vybudování dočišťovací nádrže pro ČOV - VPS 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), zařazení žádosti A3 na změnu územního plánu 

Černava, na základě vyhodnocení předloženého pořizovatelem územně plánovací dokumentace Magistrátem města 

Karlovy Vary, odborem Úřad územního plánování a stavební úřad. 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

A4) P.p.č. 276/3, 674, 245/1 k.ú. Černava – veřejná zeleň – zajištění zázemí pro rekreační zónu 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), zařazení žádosti A4 na změnu územního plánu 

Černava, na základě vyhodnocení předloženého pořizovatelem územně plánovací dokumentace Magistrátem města 

Karlovy Vary, odborem Úřad územního plánování a stavební úřad. 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

A5) P.p.č. 81/3, 86 k.ú. Černava – veřejná zeleň – sad původních dřevin 
Návrh obce: včetně pozemků 84 k.ú. Černava 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), zařazení žádosti A5 na změnu územního plánu 

Černava, na základě vyhodnocení předloženého pořizovatelem územně plánovací dokumentace Magistrátem města 

Karlovy Vary, odborem Úřad územního plánování a stavební úřad, včetně změny navrhované obcí. 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

 

A6) P.p.č. 8/1, 534 k.ú. Černava – vybudování odchytové stanice včetně výběhu - VPS 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), zařazení žádosti A6 na změnu územního plánu 

Černava, na základě vyhodnocení předloženého pořizovatelem územně plánovací dokumentace Magistrátem města 

Karlovy Vary, odborem Úřad územního plánování a stavební úřad. 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 

A7)  P.p.č. 313/2 k.ú. Černava – technická infrastruktura – technické zázemí 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), zařazení žádosti A7 na změnu územního plánu 

Černava, na základě vyhodnocení předloženého pořizovatelem územně plánovací dokumentace Magistrátem města 

Karlovy Vary, odborem Úřad územního plánování a stavební úřad. 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 12 bylo schváleno 
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A8)  P.p.č. 288/1, 288/2 k.ú. Černava - technická infrastruktura – technické zázemí 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), zařazení žádosti A8 na změnu územního plánu 

Černava, na základě vyhodnocení předloženého pořizovatelem územně plánovací dokumentace Magistrátem města 

Karlovy Vary, odborem Úřad územního plánování a stavební úřad. 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 13 bylo schváleno 
 

A9)  P.p.č. 33/1, 493/1, 485/2, 630, 675, 457/3 k.ú. Černava – VPS sportovní areál, běžkařský okruh, 

cyklostezka 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), zařazení žádosti A9 na změnu územního plánu 

Černava, na základě vyhodnocení předloženého pořizovatelem územně plánovací dokumentace Magistrátem města 

Karlovy Vary, odborem Úřad územního plánování a stavební úřad. 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 14 bylo schváleno 

 

 

A10)  P.p.č. 632/2 k.ú. Černava - komunikace 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), zařazení žádosti A10 na změnu územního plánu 

Černava, na základě vyhodnocení předloženého pořizovatelem územně plánovací dokumentace Magistrátem města 

Karlovy Vary, odborem Úřad územního plánování a stavební úřad. 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 15 bylo schváleno 

 

A11)  P.p.č. 233/1 k.ú. Rájec u Černavy – Veřejná zeleň – sad původních dřevin 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), zařazení žádosti A11 na změnu územního plánu 

Černava, na základě vyhodnocení předloženého pořizovatelem územně plánovací dokumentace Magistrátem města 

Karlovy Vary, odborem Úřad územního plánování a stavební úřad. 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 16 bylo schváleno 

 

A12)  P.p.č. 158/3 k.ú. Rájec u Černavy - technická infrastruktura – technické zázemí 
Návrh obce: retenční nádrže pro zadržování dešťové vody 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), zařazení žádosti A12 na změnu územního plánu 

Černava, na základě vyhodnocení předloženého pořizovatelem územně plánovací dokumentace Magistrátem města 

Karlovy Vary, odborem Úřad územního plánování a stavební úřad a včetně změn navržených obcí. 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 17 bylo schváleno 

 



Zastupitelstvo obce Černava 

Stránka 6 z 9 
 

 25. února 2019 

A13)  P.p.č. 151 k.ú. Rájec u Černavy - technická infrastruktura – technické zázemí 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), zařazení žádosti A13 na změnu územního plánu 

Černava, na základě vyhodnocení předloženého pořizovatelem územně plánovací dokumentace Magistrátem města 

Karlovy Vary, odborem Úřad územního plánování a stavební úřad. 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 18 bylo schváleno 

 

B) ZMĚNA INICIOVANÁ SOUSEDNÍ OBCÍ 

 

B1) MĚSTO NEJDEK – NÁVAZNOST ÚPD – ÚSES CELÉ SPRÁVNÍ ÚZEMÍ OBCE 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), zařazení žádosti B1 na změnu územního plánu 

Černava, na základě vyhodnocení předloženého pořizovatelem územně plánovací dokumentace Magistrátem města 

Karlovy Vary, odborem Úřad územního plánování a stavební úřad. 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 19 bylo schváleno 

 

C) ZMĚNY INICIOVANÉ FYZICKÝMI OSOBAMI 

 

C1)  P.p.č. 350/1, 349 k.ú. Rájec u Černavy – změna na stavební pozemek 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava neschvaluje v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), úpravu návrhu pořizovaného Územního plánu 

Černava, zařazení žádostí C1 na změnu územního plánu Černava. 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 20 bylo schváleno 

 

C2)  P.p.č. 572/1 k.ú. Černava – plocha pro rekreační objekt 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava neschvaluje v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), úpravu návrhu pořizovaného Územního plánu 

Černava, zařazení žádostí C2 na změnu územního plánu Černava. 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 21 bylo schváleno 

 

 

C3)  P.p.č. 69/1 k.ú. Rájec u Černavy – změna na stavební pozemek 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava neschvaluje v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), úpravu návrhu pořizovaného Územního plánu 

Černava, zařazení žádostí C3 na změnu územního plánu Černava. 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 22 bylo schváleno 

 

C4)  P.p.č. 197/1, 198/1 a 201/2 k.ú. Rájec u Černavy – stavba rodinného domu 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava neschvaluje v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), úpravu návrhu pořizovaného Územního plánu 

Černava, zařazení žádostí C4 na změnu územního plánu Černava.   
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 23 bylo schváleno 



Zastupitelstvo obce Černava 

Stránka 7 z 9 
 

 25. února 2019 

C5)  P.p.č. 257/2, 276/4 k.ú. Černava – změna na stavební pozemek 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava neschvaluje v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), úpravu návrhu pořizovaného Územního plánu 

Černava, zařazení žádostí C5 na změnu územního plánu Černava. 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 24 bylo schváleno 

 

 

C6)  P.p.č. 609/6, 582/5 část k.ú. Černava – stavba rodinných domů 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava neschvaluje v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), úpravu návrhu pořizovaného Územního plánu 

Černava, zařazení žádostí C6 na změnu územního plánu Černava. 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 25 bylo schváleno 

 

C7)  P.p.č. 80/1 část, 80/2 k.ú. Rájec u Černavy – stavba rodinného domu 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava neschvaluje v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), úpravu návrhu pořizovaného Územního plánu 

Černava, zařazení žádostí C7 na změnu územního plánu Černava. 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 26 bylo schváleno 

 

C8)  P.p.č. 4/1 část k.ú. Rájec u Černavy – stavba rodinných nebo rekreačních domů 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava neschvaluje v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), úpravu návrhu pořizovaného Územního plánu 

Černava, zařazení žádostí C8 na změnu územního plánu Černava. 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 27 bylo schváleno 

 

D) NOVĚ NAVRŽENÉ ZMĚNY INICIOVANÉ OBCÍ 

 

D1)  P.p.č. 81/3 k.ú. Rájec u Černavy – retenční nádrž na zadržování dešťové vody 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), zařazení žádostí D1 na změnu územního plánu 

Černava navrženého obcí. 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 28 bylo schváleno 

 

 

c) Exkurze do dolu Mauritius 

Exkurze do dolu Mauritius se koná 18.5.2019, počet účastníků prohlídky je omezen na 24 osob. Ostatní, 

kteří se nezúčastní prohlídky mohou zakoupit lístky do vyčerpání kapacity autobusu. Cena lístku za 

dopravu, prohlídku a oběd je navržena na 120,- Kč, cena za dopravu a oběd je 60,- Kč. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje cenu za lístek na exkurzi do dolu Mauritius na 120,- Kč za dopravu, 

prohlídku a oběd, cena za dopravu a oběd 60,- Kč. 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 29 bylo schváleno 

 

 

d) Požadavky obce na SPÚ 

Obec bude žádat na SPÚ o bezúplatný převod pozemkových parcel či jejich částí, na kterých se nacházejí 

místní či účelové komunikace. Jedná se o tyto pozemky nebo jejich části: 

- k.ú. 620033, parcela č. 64 část 702 m2 – účelová komunikace k domu č. 43 
- k.ú. 620017, parcela č. 84 část 40 m2, 86 část 215 m2, 81/3 část 830 m2, 90/1 část 775 m2 – účelová 

komunikace podél parovodu mezi lesními pozemky 
- k.ú. 620017, parcela č. 632/2 – účelová komunikace propojující zemědělské pozemky 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje podání žádosti na SPÚ o bezúplatný převod na pozemkové parcely pro účelové 

komunikace: 
- k.ú. 620033, parcela č. 64  část 702 m2 - účelová komunikace k domu č. 43 
- k.ú. 620017, parcela č. 84 část 40 m2, 86 část 215 m2, 81/3 část 830 m2, 90/1 část 775 m2  - účelová komunikace 

podél parovodu mezi lesními pozemky 
- k.ú. 620017, parcela č. 632/2 – účelová komunikace propojující zemědělské pozemky 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 30 bylo schváleno 

 

  Obec bude požadovat na SPÚ pozastavení vydávání pozemků, které jsou předmětem změny ÚP obce. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje podání žádosti na SPÚ o pozastavení vydávání pozemků, na kterých je 

navrhovaná změna v požadavcích na ÚP. Jedná se o pozemky: 
 
k.ú. Černava – 620017 
- 90/1, 637, 180 VPS – retenční nádrž 
- 90/3 – veřejná zeleň 
- 204/1 část 7133 m2, 204/10 – VPS – dočišťovací nádrž ČOV 
- 276/3, 674, 245/1 – veřejná zeleň 
- 86, 84, 81/3 část 3 720 m2 – veřejná zeleň 
- 81/3 část 4 720 m2 – VPS – retenční nádrž 
- 8/1, 534  – VPS – odchytná stanice 
- 313/2 – VPS – technická infrastruktura 
- 288/1, 288/2 – VPS – technická infrastruktura 
- 33/1, 493/1, 485/2, 630, 675, 457/3 – VPS – sportovní areál 
- 233/1  - veřejná zeleň 
 
k.ú. Rájec u Černavy – 620033 
- 158/3 – VPS – retenční nádrže pro zadržování dešťové vody 
- 151 – VPS – technická infrastruktura 
 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 31 bylo schváleno 

 

e) Informace o zimní údržbě místních komunikací 

Předsedající informoval OZ o průběhu a připomínkách k zimní údržbě místních komunikací a možnosti 

zakoupení vlastní techniky pro odklízení sněhu. Konkrétní návrh předloží starosta do července 2019 

včetně možnosti financování. 

 

Zastupitelé vzali informaci na vědomí. 
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f) Účelové komunikace požadované od LČR 

Předsedající informoval OZ o korespondenci s LČR Horní Blatná o odkupu účelových komunikací. 

Vzhledem k tomu, že jsme 4 měsíce nedostali žádnou informaci, obec odešle dotaz na další postup na 

LČR Horní Blatná. 

 

Zastupitelé vzali informaci na vědomí. 

 

g) Domov seniorů – informace 

Předsedající informoval OZ o obsazení bytů v DS. V současnosti jsou všechny byty obsazené. S provozem 

DS nejsou žádné význačné problémy a všichni nájemníci dodržují podmínky pro poskytování pronájmu 

bytů.  

 

Zastupitelé vzali informaci na vědomí. 

 
h) Účast obce Černava na závodě historických štafet v Abertamech 

 

Předsedající informoval OZ o reprezentaci obce na Historické štafetě družstev v Abertamech dne 

2.3.2019. 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje příspěvek na startovné na závod historických štafet družstev v Abertamech dne 

2.3.2019 ve výši 1000,- Kč. 
 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 32 bylo schváleno 

 
 

Datum konání příštího zasedání zastupitelstva obce bylo určeno na 25. 3. 2019 

 

 

 

 

 

V Černavě 4.3.2019       Zapsala: Milena Částková 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------- 

Ing. Josef Krouza starosta obce 

 

 

 

 

 

-----------------------------------    --------------------------------- 

                          Jana Průšová – ověřovatel                             Vladimír Zálešák – ověřovatel 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: _____________________    Sejmuto:__________________ 


