
ZÁPIS č. 5/2012 ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN
konaného dne 26. 4. 2012 od 18.30  na Obecním úřadě v Pičíně

Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich,  Monika 
Peniaková, Lenka Brettlová, Petr Kollert, Milana Mišůnová

Omluveni: Jarmila Krásová
Ověřovatelé zápisu: Milana Mišůnová, Lenka Brettlová

Zapisovatel: Ing. Josef Bedřich

Program jednání:

1. Zahájení, kontrola zápisu a usnesení ze dne 29. 3.  a 30. 3. 2012, schválení a doplnění 
programu

2. Břemeno ČEZ
3. Zpráva o jednání o autobusové dopravě v Dobříši dne 24.4.2012
4. Smlouva s ing.arch. Kouřimským o ÚP Pičína a změna ÚP
5. Změna ÚP  Ing.Václav Šavel
6. Změna ÚP Pavel Peták
7. Inspektorát bezpečnosti práce a kanalizace
8. Žádost manželů Procházkových
9.  Převod hasičského auta
10. Smlouva o odvádění odpadních vod
11. Smlouva o poskytnutí technologického dozoru
12. Různé
13. Usnesení

K bodu č. 1
Zahájení  provedl  starosta  obce  Josef  Mezera.  Konstatoval,  že  zasedání  je  usnášeníschopné. 
Ověřovateli  zápisu  byly  jmenovány  Milana  Mišůnová  a  Lenka  Brettlová, 
zapisovatelem  byl  jmenován  Ing.  Josef  Bedřich.  Jmenování  ověřovatelů  a  zapisovatele  bylo 
schváleno všemi hlasy. Kontrola zápisů z 29. a 30.3. 2012 byla bez připomínek, schválena všemi 
hlasy. Program jednání byl  schválen všemi hlasy.

K bodu č. 2 - Břemeno ČEZ
Smlouva o věcném břemeni číslo IV-12-6000145/1 na pozemku 1501/1 z důvodu uložení sítí na 
přípojce k pozemku manželů Kropáčových, bytem Pičín 210, byla schválena všemi hlasy.

K bodu č. 3 – Zpráva o jednání o autobusové dopravě v Dobříši dne 24.4.2012
Dne 24.4.2012 proběhlo v Dobříši jednání se zástupci Krajského úřadu ve věci výběrových řízení 
na  autobusovou  dopravu.  Za  obec  se  zúčastnil  Stanislav  Vokurka,  podal  o  jednání  informaci. 
Stanovisko obce k výběrovým řízením se na základě nových informací nezměnilo. Zastupitelstvo 
vzalo informaci na vědomí.

K bodu č. 4 – Smlouva s ing.arch. Kouřimským o ÚP Pičína a změna ÚP
Zastupitelstvo schvaluje pořízení změny č.  5 územního plánu obce Pičín na pozemcích parc.  č. 
1256/29 a 1256/4 k.ú.Pičín na návrh manželů Evy a Václava Klimtových, bytem Zborovská 601/38, 
Praha 5, podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, v platném znění. Dále zastupitelstvo schvaluje podle ustanovení § 6 odst. 2 a § 24 
odst. 1 stavebního zákona, že pověřeným pořizovatelem změny č. 5 územního plánu Obce Pičín 



bude na základě Smlouvy Bc. Stanislav Pítr, DiS.
Obecní zastupitelstvo schvaluje podle § 47 odst. 1 stavebního zákona  starostu Josefa Mezeru, který 
bude  spolupracovat s pověřeným pořizovatelem při pořizování změny č. 5 ÚPO Pičín.
Byl předložen návrh Smlouvy mezi Obcí a ing. arch. Kouřimským na zpracování změny ÚP, který 
bude  zpracován  na  žádost  manželů  Klimtových  a  který  bude  jimi  financován.  Zastupitelstvo 
Smlouvu schvaluje s tím, že je před jejím uzavřením třeba uzavřít písemnou dohodu s investory o 
úhradě nákladů na zpracování změny, na základě které bude dohodnutá částka uhrazena Obci před 
podpisem Smlouvy Obce s ing. arch. Kouřimským. Schváleno všemi hlasy.

K bodu č. 5 -  Změna ÚP ing. Václav Šavel
Předložený návrh na změnu ÚP na pozemcích 1229/5 a 1037/23 k.ú.Pičín nebyl schválen.

K bodu č. 6 – Změna ÚP Pavel Peták
K žádosti pana Petáka na změnu ÚP na parcele č. 389  k.ú.Pičín se zastupitelstvo usneslo, že je 
třeba, aby se žádostí žadatele o tuto změnu bylo současně podloženo vyjádření zpracovatele ÚP a 
stavebního úřadu Jince.. Pokud bude změna zpracována, bude dokumentaci ke změně ÚP hradit v 
plné výši žadatel. Schváleno všemi hlasy.

K bodu č. 7  –  Inspektorát bezpečnosti práce a kanalizace
Starosta Josef Mezera informoval  o proběhlé kontrole Inspektorátu bezpečnosti  práce v měsíci 
dubnu 2012. Opatření z této kontroly byla splněna.

K bodu č. 8 –  Žádost manželů Procházkových
Manželé  Procházkovi,  kteří  dokončují  stavbu RD v  katastrálním území  Pičín  na  hranici  s  k.ú. 
Buková u Příbramě  požádali o zvážení možnosti uhradit poplatek jako ostatní občané Pičína, kteří 
se připojí na kanalizaci, a dále provádět stejnou  úhradu stočného jako ostatní, za to, že jim bude 
Obec zajišťovat  likvidaci  odpadu z  jímky ve  čističce  v Pičíně  včetně odvozu,  protože k jejich 
parcele  nelze  přípojku  vzhledem  k  velké  vzdálenosti  od  ČOV  a  centra  obce  vybudovat.. 
Zastupitelstvo  ukládá  Lence  Kupkové  a  Stanislavu  Vokurkovi  zjistit,  zda  by  to  bylo  možné  a 
ekonomicky přijatelné.

K bodu č. 9 – Převod hasičského auta
Podpis Smlouvy o bezúplatném převodu hasičského auta VW Transportér (viz příloha) byl schválen 
všemi hlasy.

K bodu č. 10 - Smlouva o odvádění odpadních vod
Smlouva  s  občany o  odvádění  odpadních  vod podle  návrhu  Eko-vaku  Dobříš  s  doplněním na 
základě připomínek  (viz příloha) byla schválena všemi hlasy.

K bodu č. 11 - Smlouva o poskytnutí technologického dozoru
Podpis  Smlouvy  o  poskytnutí  technologického  dozoru  nad  provozem  a  činností  odpovědného 
zástupce pro provozování veřejné kanalizace a ČOV Pičín (viz příloha) byl schválen všemi hlasy.

K bodu č. 12 – Různé
a) Restaurace je připojena na kanalizaci
b) Policie nahlásila vyšetření krádeže kanalizačních katrů.
c) Zastupitelstvo schválilo nákup dárků a cen pro děti na Čarodějnice 2012.
d) Zastupitelstvo bere na vědomí předložený Zápis o provedené kontrole kontrolního výboru.
e) Zastupitelstvo bere na vědomí předložený Zápis o provedené kontrole finančního  výboru.
f)  Na  základě  zápisu  z  kontrolního  výboru  zastupitelstvo  schvaluje,  že  změny  ÚP předložené 
zastupitelstvu bude hradit každý žadatel sám a dále dle šetření p.Mišůnové bylo zjištěno následující: 
Při  schválení  změny  ÚP dle  ust.  z.č.183/2006  Sb.,  o  územním  plánování  a  stavebním  řádu, 



zastupitelstvem obce,  se  obec  nezavazuje  k vybudování  technické  infrastruktury  na  pozemcích 
žadatele o změnu ÚP. Schváleno všemi hlasy.
 g) Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o odeslání dokumentace o umístění dopravních značek 
zákazu zastavení před Pohádkovou zemí

K bodu č. 13
Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva  Obce Pičín dne 26. 4. 2012

Zastupitelstvo obce Pičín schvaluje:

1.Jmenování  ověřovatelů  zápisu  Milany  Mišůnové  a  Lenky  Brettlové, 
zapisovatele zápisu Ing. Josefa Bedřicha.

2. Kontrolu usnesení ze zápisů z 29. a 30.3. 2012 a program jednání.

3.  Smlouvu  o  věcném břemeni  číslo  IV-12-6000145/1  na  pozemku  1501/1  k.ú.Pičín  z  důvodu 
uložení sítí na přípojce k pozemku manželů Kropáčových, bytem Pičín 210.

4. Pořízení změny č. 5 územního plánu obce Pičín na pozemcích parc. č. 1256/29 a 1256/4 k.ú.Pičín 
na návrh manželů Evy a Václava Klimtových, bytem Zborovská 601/38, Praha 5, podle ustanovení 
§ 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném 
znění.
Pověřeného pořizovatele změny č. 5 územního plánu Obce Pičín podle ustanovení § 6 odst. 2 a § 24 
odst. 1 stavebního zákona na základě smlouvy Bc. Stanislava Pítra, DiS.
Starostu  Josefa  Mezeru  podle  §  47  odst.  1  stavebního  zákona,  který  bude   spolupracovat  s 
pověřeným pořizovatelem při pořizování změny č. 5 ÚPO Pičín.
Smlouva mezi Obcí a ing. arch. Kouřimským na zpracování změny ÚP, který bude zpracován na 
žádost manželů Klimtových a který bude jimi financován. 
Uzavření písemné dohody s investory o úhradě nákladů na zpracování změny ÚP, na základě které 
bude dohodnutá částka uhrazena Obci před podpisem Smlouvy Obce s ing. arch. Kouřimským. 

5. Doložení vyjádření zpracovatele ÚP a stavebního úřadu Jince k žádosti o změnu ÚP na parcele č. 
389 v k.ú. Pičín. Pokud bude změna zpracována, bude dokumentaci ke změně ÚP hradit v plné výši 
žadatel. 

6. Podpis Smlouvy o bezúplatném převodu hasičského auta VW Transportér (viz příloha) 

7. Smlouvu s občany o odvádění odpadních vod podle návrhu Eko-vaku Dobříš s doplněním na 
základě připomínek  (viz příloha).

8. Podpis Smlouvy o poskytnutí technologického dozoru nad provozem a činností odpovědného 
zástupce pro provozování veřejné kanalizace a ČOV Pičín (viz příloha).

9. Nákup cen a dárků pro děti na Čarodějnice 2012.

10. Změny ÚP předložené zastupitelstvu bude hradit každý žadatel sám



Zastupitelstvo obce Pičín neschvaluje:

1. Návrh na změnu ÚP na pozemcích 1229/5 a 1037/23 k.ú.Pičín.

Zastupitelstvo obec bere na vědomí:

1. Informaci o jednání  se zástupci Krajského úřadu ve věci výběrových řízení na autobusovou 
dopravu dne 24.4.2012. 

2. Informaci o proběhlé kontrole Inspektorátu bezpečnosti práce v měsíci dubnu 2012.

3. Informaci o připojení restaurace na kanalizaci.

4. Informaci o dopadení zlodějů katrů.

5. Zápis o provedené kontrole kontrolního výboru.

6. Zápis o provedené kontrole finančního výboru.

7.  Informaci  o  odeslání  dokumentace  o  umístění  dopravních  značek  zákazu  zastavení  před 
Pohádkovou zemí

Zastupitelstvo ukládá:

1. Lence Kupkové a Stanislavu Vokurkovi zjistit, zda by navržený způsob likvidace odpadů z jímky 
pro občany, kteří se nemohou připojit na kanalizaci byl možný a ekonomicky přijatelný.

Usnesení bylo schváleno všemi hlasy.

Jednání bylo ukončeno ve 20.15 

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

Ověřovatelé zápisu:

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

V Pičíně dne: 27.4.2012

Vyvěšeno dne:                                                                              Sejmuto dne:


