
ZÁPIS č. 8/2011 ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN
konaného dne 3.11. 2011 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni:  Monika Peniaková, Ing. Petr Kollert
Ověřovatelé zápisu: Milana Mišůnová a Lenka Brettlová

Zapisovatel: Josef Bedřich

Program jednání:

1. Zahájení, kontrola zápisů a usnesení, schválení a doplnění programu
2. Příspěvek ČSV Příbram
3. Prodej pozemku
4. 5. změna ÚP obce
5. Závody DA BA
6. Krajské dotace
7. Dopravní studie
8. Pasportizace místních komunikací dle z.č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
9. Různé

      10. Usnesení 

K bodu č. 1
Zahájení  provedl  starosta  obce  Josef  Mezera.  Konstatoval,  že  zasedání  je  usnášeníschopné. 
Ověřovateli  zápisu  byli  jmenováni  Milana  Mišůnová  a  Lenka  Brettlová,  zapisovatelem  byl 
jmenován  Josef  Bedřich.  Jmenování  ověřovatelů  a  zapisovatele  bylo  schváleno  všemi  hlasy. 
Kontrola zápisu z minulých dvou  schůzí byla bez připomínek, schválena všemi hlasy. Program 
jednání byl doplněn a schválen všemi hlasy.

K bodu č. 2 – Příspěvek ČSV Příbram
Příspěvek Svazu včelařů ve výši 3.000,- Kč byl schválen všemi hlasy.

K bodu č. 3 – Prodej pozemku
Žádost o koupi pozemku Renata a Jiří Urešovi, bytem Pičín 106. Zastupitelstvo souhlasí s prodejem 
pozemku parc.č. 1313/12 k.ú. Pičín, schváleno všemi hlasy, zastupitelstvo nesouhlasí s prodejem 
pozemku 1313/5  k.ú. Pičín, schváleno všemi hlasy.

K bodu č. 4 – 5. změna územního plánu obce
Žádost Evy a Václava Klimtových, oba bytem Zborovská 601/38, Praha 5-Smíchov, o změnu ÚP na 
pozemcích parc.č.1256/29 (LV č.630-Eva Klimtová) a par.č.1256/4 (LV č.140-Václav Klimt) k.ú. 
Pičín na plochy určené k využití jako zahrada. Zastupitelstvo souhlasí za předpokladu, že změna ÚP 
bude provedena na vlastní náklady a v území bude  povolena pouze obytná výstavba v souladu s 
regulačními podmínkami podle článku 37 – 42 Obecně závazné vyhlášky Obce Pičín č. 1/2001  O 
závazných  částech  územního  plánu,  dále  za  předpokladu,  že  k  navržené  změně  nebude  mít 
připomínky Úřad městyse Jince, stavební úřad.

Žádost Marie Bardoňové, bytem Pičín 73, o změnu ÚP na poz. par. č. 1357/4 tr.trav.por. o výměře 
5254 m2 zapsaného na LV 175 k.ú.Pičín na obytnou výstavbu. 

Žádost Josefa Petáka a spol. na změnu ÚP na pozemku parc. č. 1241/1 orná půda o výměře 15744 
m2 zapsaného na LV č.244 k.ú. Pičín zatím neschváleno. Starosta projedná návrh s panem Tůmou 
ze Stavebního úřadu také v souvislosti  s územním plánem pro navazující  území k.ú. Buková u 



Příbramě. Paní Mišůnové bylo uloženo zastupitelstvem zjistit povinnosti obce vyplývající z tohoto 
rozhodnutí ve vztahu k zajištění infrastruktury v případě obytné výstavby.

K bodu č. 5 – Žádost o povolení cyklistických závodů DABA 
V současné době není z důvodu výstavby kanalizace uspořádání závodů možné. Schváleno všemi 
hlasy.

K bodu č. 6 – Krajské dotace
Informace o možnosti podání žádost o dotaci z Fondů Středočeského kraje. Bylo schváleno podání 
žádosti  ze  Středočeského  fondu  rozvoje  obcí  a  měst  na  opravu  komunikací  pro  vybudování 
kanalizace, podání žádosti ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na 
výzbroj a výstroj a podání žádosti ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na opravu 
kapličky  v  Žirovech.  Schváleno  všemi  hlasy.  Zároveň  bylo  schváleno  spolufinancování  těchto 
projektů  z  rozpočtu  obce.  Do  příštího  zastupitelstva  připraví  zastupitelé  návrhy  na  projekt  ze 
Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence.

K bodu č. 7 – Dopravní studie
Předložený Návrh dopravního opatření v zástavbě Obce Pičín – Dopravní studie zpracovaná paní 
Věrou Koutovou v 10/2011 -  Dopravní studie (viz příloha) byla schválena všemi hlasy. 

K  bodu  č.  8  –  Pasportizace  místních  komunikací  dle  z.č.13/1997  Sb.,  o  pozemních 
komunikacích
Milana Mišůnová na základě své bezplatné nabídky a ve spolupráci se starostou obce vypracuje 
pasportizaci místních komunikací dle z.č.13/1997 Sb. Schváleno všemi hlasy.

K bodu č. 9 – Různé
a) Nabídky na prodloužení kanalizačního řadu:
Rozpočet 1.SčV č. RTS 067/11, stoka B3 – vícepráce DN 250 na částku 191.916,- Kč (viz příloha)
Rozpočet firmy Šindler – prodloužení stoky AC na částku 380.193,- Kč (viz příloha)
Schváleno všemi hlasy.
b)  Smlouva  o  zřízení  věcného  břemene  č.  IV-12.6008904/01  o  uložení  zařízení  distribuční 
elektrizační soustavy IV -12.6008604 PS -1235 - Pičín. Schváleno všemi hlasy.
c) Žádost  pana Igora Nachtigalla o exhumaci německých hrobů. Zamítnuto všemi hlasy.
d) WC na dětském hřišti – je možnost zřízení přípojky kanalizace. Byla předložena nabídka firmy 
Johnny servis na mobilní záchody. Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
e) Starosta obce informoval o dražbě bytovek státních lesů.
f)  Smlouva SÚS o budoucí  smlouvě o zřízení  věcného břemene k pozemní komunikaci reg.  č. 
11/1634/BN/Ku/BS a  podmínkách umístění  stavby a  provozu kanalizační  domovní  přípojky na 
kanalizační řád v obci k.ú. Pičín.
g) Vánoční výzdobu provede V. Dražan a S. Vokurka, bude třeba dokupit chybějící a vadné části. 
Schváleno všemi hlasy.
h) Žádost pí. Veselé Marie, bytem Pičín 42, p.Kohouta Tomáše, bytem Obořiště 72, pí Petákové 
Věry, bytem Drevníky 28 a Lenky Brettlové, bytem Pičín 38, o vybudování kanalizační přípojky na 
pozemky parc. č. 144/1, 149, 152, 154 (viz. příloha). Schváleno všemi hlasy.
ch) Rozpočet na rok 2012 bude projednán na příštím zastupitelstvu, zastupitelé si připraví podněty.
i) 11.11.2011 bude kontrolní den na kanalizaci, zastupitelé jsou zváni, po ní od cca 10.00 hod. Se 
budou připravovat na Obecním úřadě podklady k rozpočtu na rok 2012. Zastupitelé jsou zváni.
j) Na základě hydrogeologického posudku a jeho doporučení zastupitelstvo schválilo vybudování 
nového vodního zdroje pro pí. Svojtkovou č.p.34 a prohloubení studny u pí. Jany Burešové č.p. 69 
Schváleno všemi hlasy.



10. Usnesení z  8.  zasedání zastupitelstva obce Pičín ze dne 3.11. 2011 na OÚ Pičín

Zastupitelstvo obce Pičín schvaluje:

1. Ověřovatele  zápisu  Milanu Mišůnovou a  Lenku Brettlovou a  zapisovatele  zápisu  Josefa 
Bedřicha.

2. Příspěvek svazu včelařů 3.000,- Kč.
3. Prodej pozemku parc.č. 1313/12 k.ú. Pičín manželům Renatě a Jiřímu Urešovým, bytem 

Pičín 106.
4. 5.  změnu  ÚP Obce  Pičín  na  žádost  Evy a  Václava  Klimtových,  oba bytem Zborovská 

601/38,  Praha  5-Smíchov, na  pozemcích  parc.  č.  1256/29  (LV  č.630  k.ú.Pičín-Eva 
Klimtová) a parc.č. 1256/4 (LV č.140 k.ú. Pičín-Václav Klimt)  za předpokladu, že změna 
ÚP bude provedena na vlastní náklady a v území bude  povolena pouze obytná výstavba v 
souladu s regulačními podmínkami podle článku 37 – 42 Obecně závazné vyhlášky Obce 
Pičín č. 1/2001  O závazných částech územního plánu.

      5.  Změnu  na parc. č. 1357/4 o výměře 5254m2, LV 175 na žádost Marie Bardoňové na        
            obytnou výstavbu. 

6.  Podání  žádosti  ze  Středočeského  fondu  rozvoje  obcí  a  měst  na  opravu  komunikací  po 
vybudování kanalizace včetně spolufinancování z rozpočtu obce.

7.  Podání  žádosti  ze  Středočeského  Fondu  podpory  dobrovolných  hasičů  a  složek  IZS  na 
výzbroj a výstroj včetně spolufinancování z rozpočtu obce.

8.  Podání žádosti  ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na opravu kapličky v 
Žirovech včetně spolufinancování z rozpočtu obce.

9.   Návrh dopravního opatření v zástavbě Obce Pičín – Dopravní studie zpracovaná paní Věrou 
Koutovou v 10/2011 - Dopravní studii (viz příloha).

10.Zpracování  pasportizace  místních  komunikací  dle  z.č.13/1997  Sb.,  o  pozemních 
komunikacích paní Milanou Mišůnovou.

11.  Nabídky na prodloužení  kanalizačního řadu rozpočet  1.SčV č.  RTS 067/11,  stoka B3 – 
vícepráce DN 250 na částku 191.916,- Kč (viz příloha)

            a rozpočet firmy Šindler – prodloužení stoky AC na částku 380.193,- Kč (viz příloha).
12.  Smlouvu o zřízení  věcného břemene č.  IV-12.6008904/01 o uložení  zařízení  distribuční 

elektrizační soustavy IV -12.6008604 PS -1235 - Pičín.
13. Smlouvu se SÚS o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci reg. 

č.  11/1634/BN/Ku/BS  a  podmínkách  umístění  stavby  a  provozu  kanalizační  domovní 
přípojky na kanalizační řád v obci k.ú. Pičín.

14. Provedení vánoční výzdoby.
15. Vybudování kanalizační přípojky na pozemcích parc. č. 144/1, 149, 152, 154 (viz. příloha) 
       k.ú.Pičín. 
16. Vybudování nového vodního zdroje pro pí. Svojtkovou č.p.34 a prohloubení studny u pí. 

Jany Burešové č.p. 69

Zastupitelstvo obce Pičín neschvaluje:
         

1. Prodej pozemku parc. č. 1313/5  k.ú. Pičín manželům Urešovým.
2. Povolení cyklistických závodů DABA
3. Žádost pana Nachtigalla o exhumaci německých hrobů.



Zastupitelstvo obce Pičín bere na vědomí:
1. Žádost Josefa Petáka a spol. na změnu ÚP na pozemku parc. č. 1241/1 k.ú. Pičín
2. Informaci o prodeji lesácké bytovky.

      
Zastupitelstvo obce Pičín ukládá:

1. Milaně Mišůnové prověřit povinnosti obce vyplývající z rozhodnutí o začlenění pozemmku 
do ÚP do lokality určené pro výstvbu ve vztahu k zajištění infrastruktury v případě obytné 
výstavby – týká se žádosti o změnu ÚP na hranici s katastrem obce Buková u Příbramě.

2. Milaně  Mišůnové  zpracovat  pasportizaci  místních  komunikací  dle  z.č.13/1997  Sb.,  o 
pozemních komunikacích.

3. Lence Kupkové zpracovat žádosti o krajské dotace.
4. Všem zastupitelům do příštího zastupitelstva připravit  návrhy na projekt,  na který by se 

mohlo požádat o dotaci ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence.
5. Všem  zastupitelům  připravit  na  příští  schůzi  zastupitelstva  své  návrhy  na  zpracování 

rozpočtu pro rok 2012.

Usnesení bylo schváleno všemi hlasy.

Jednání bylo ukončeno v 21.00 hodin

….....................................................                           
   Josef Mezera, starosta obce                                     

Ověřovatelé zápisu:

…......................................................                             …............................................................
      Lenka Brettlová                                                                 Milana Mišůnová
                                                                                                                                                  

V Pičíně dne: 9.11. 2011

Vyvěšeno dne:  16.11. 2011                                                            Sejmuto dne:


