
OBEC ČERNOUČEK
ZAPIs

z3t2023 zasedání Zastupitelstva obce Čr,nnOUČnK které se konalo dne
30.1.2023

Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti obecního úřadu čp.50 od 17.00 hod,, ukončeno
bylo v l8:3ó hod. Jednlini iídila starostka obce ing, arch. Lucie Kavánová dtíJe jako
předsedaj ící,

Přitomno: 7 členů zastupitelstva obce (viz prezenční |istina).
omluveni| 0 člen zaštupitel§tva
Neonluveni: 0
Ho§téi 1

Občané: 0
zaháiení zasedání za§tuDitelstva
stalostka přivitala členy zastupitelstva obce. Konstatovala že zasedlíní zastupitelstva obce je
usnášeníschopné,

]. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu
Předsedající určila ověřovatele zápisll ve složení: pan Martin Klima, paní Libuše Havlíčková
a zapisovatele pro pořizeíi zápisll z 3l2o22 zasedáni zastupitelstva obce pan Zdeněk Karhan,

Návrh na u§n€seni:
Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje ověřovatele zápisu ve složeníl pan Martin
Klíma , paní Libuše Hav|íčková a zapi§ovatelem pana Zdeňka Karhana.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti: o Zdrželise: o
Usnesení 1/11/2023 bylo s.hváleno

2. §chválení proeramu
Předsedající předložila náwh programu 3/2023 zasedlíni zastupitelstva obce tak, jak byl
\ryvěšen na úřední desce dne 22.I.2023.
Doplnění nebo připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedáni byly vzneseny.
Program doplněn o body: 1 1). 5. Aktualizace územního plánu Ú§teckého kaje

l2). Pofiál vhodného uveřejňováni (PVU)

Program:
1. Volba ověřovatele zápi§u a zapisovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Kontrola dřive přijaf,ých usnesení zastupitelstva
4. Smlouva o zřízeni věcného břemene služebnosti č. IP- l2-4O12'788NB/0l
5, Projednáni nové varianty umístění stavby č, IV - 1023131/002
6, odkoupeni pozemkn344l37,344/34,který ie používán jako dvůr u kultumího

zařizení obc..
7, lZS projednáni dotačniho programu..Program 2023.. Ústeckého kraje
8, Koridor D8 z.s- přistoupení obce do spolku Koridor D8 z.s.
9. Kočičí domov Sluníčko, žádost o dar, dalovací smloLtva
l0, Inventarizace
l l. 5. Aktualizace územního plánu Ústeckého kraje
12. Portál vhodného uveřejňování (PVU)



13, Diskuze
14- 7,ávěr

Hla§ování o doplnění nových bodů prograrnu:

Výsledek hlasování: Prol 7 Proti: 0 Zdrželi se.. 0

Hlasování o bodu 11. 5. Aktualizace územního plánu Ústeckého kraje

Výsledek hlasování: Pro: 7 Ploti: 0 Zdrže|i se 0

Hla§ování o bodu 12. 
, 

Portál vhodného uveřejňování (PvU)

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 ZdtžÉIi sť 0

Návrh na u§ne§ení:
zastupitel§tvo obce Čeríouček schvaluje program 3/2023 za§edání za§tupitelstva obce
doplněný o bod 11, 12,
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: o zdrželi se: o
usnesení 2l712023 bylo schváleno

J. Kotrtřo|a dříve Dřiiarých usnesetri za§tuDitelsNal
Konstatovlíní, že proti zápisu z minulého jedniáni nebyly vzneseny žádné připominky členů

zastupitelstva obce, Z usneseni nevyplýval žádný úkol.

4, Sm|ouva o zřízení věcného břemene služebnosti č. |P-12-4012788/VB/01
Zastupitelstvo obce projednalo smlouva o zřízení věcného břemene služebno§ti č,IP-12-
4012788/vBl01 ,

Náyrh usne§eníi
Za§tupitelstvo obce Č€rnouček §chv.luje §mlouva o zřízení věcného břemene
služebno§ti č. IP-12-4ol21 88NB l01

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
U§nesení č,3/1/2023 bylo §chváleno

5. Proiednáni novévařiantv umístění §tavbv č.Iv- l023131/002

Zastupitelstvo obce bylo seznrimeno se stavbou posilující energetickou infrastrukturu,

Návřh usnešení:



Zastupitelstvo obce Černouček pověřuje starostku obce podpisem smloulT § íiřmorl
CEZ Di§tribuce, za§toupenou firmou INELSEV s.r.o. s číslem stavby IV - 102313l/002

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usne§ení č.4/1/2023 bylo schváleno

6. odkouDení nozemku344/37.344/34.kteŇ ie Doužíván iako dvůr u kulturniho
zařízení ohce.

Zastupitelé byli seznámeni se situaci o narovnání vlastnických rozdílů po digitalizaci map
Katastrálního uřadu a to odkoupením pozemki34413'7 a344l34 od, p. Jouové,

Návřh u§ne§eníi
Zastupitelstvo obce Černouček zmocňuje starostu obce zpřacováním nabídky na odkup
pozenrků za cenu v mí§tě obrYklém.

Výsledek hlasování: Pro: 7 Ploti| 0 Zdrželi se 0
Usne§ení č.5/1/2023 bylo schváleno

7, IZs přoiednání dotačního nrogťamu ..Propram 2023" Úšteckého křáie

Za§tupitelé byli seznámeni s návrhem na podání dotace projednotku dobrovolných hasičů
JSDH Čemouček a to na r,ybavení, školení a servis techniký,

Návřh usne§€ní:
Zastupitelstvo ob_ce Černouček schvaluje podání žádošti o dotaci na projekt ,, rrybavení
jednotky J§DH Černouček 2023.. z Progrimu 2023 pro poskytování doúcí z roipočtu
Usteckého kŤaje a závazek spolufinancování přojektu v minim ální ýýši 10vo z
poškytnutó dotace projekúu.

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usne§ení č.6/1/2023 bylo §chváleno

8, Koridor D8 z,s- DřistouDení obce do §Dolku Koňdor D8 7.š

Starostka seznámila zastupitele s podmínkami přistoupení obce k spolku KORIDoR D8,

Návrh u§nesení:
Za§tupitelštvo pověřuje stařo§tku podpi§em smlouÝY o v§tupu jako řádného člena do
zap§aného spolku KoRIDoR D8 z.s.

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.7/l/2023 bylo schváleno



9. kočičí domov sluníčko. žádo§t o dar. darovací smlouva

starostka sez]ámila zastupitele s žádostí kočičího domova ,,sluníčko". Zastupitele se
po diskuzi dohodly na příspěvku 5000,-Kč na zminěni kočičí útulek.

Návrh usnešeníi
Zastupitelstvo obce Černouček pověřuje staro§úku podpi§em darovací smlouvy
s kočiěím dornovem sluníčko a to ve wýši 5000,- Kč

Výsleciek hlasování: Pro: 7 Proti: 0
Usnesení č.{l/l/2023 by|o schvá|cno

ZdržBli se:

10. Informace o nřůhěhu inventařizac€

Zastupitele byli seznámeni s probíhající invenlarizací majetku obce. Inventarizační komise
pracuje ve složeni předseda: Zdeněk Karhan, člen: Jan Koťous, člen: Martin Klíma.

t l. 5. Aktuálizace územniho DlánU Ústeckého kraie

Stalostka seznrimila zastupitele s dokumentaci o aktua]izaci územniho rozvoje Úsrcckého
kaje. Jako host \Tstoupil p. Klečka a seznámil nás s plány obcí Mnetěš, vražkov a Střaškov,
Jejich připomínkami, které uplatňují k územnímu plánu,

Návrh u§ne§ení:
Usn€§ení ZO ve yěci návrhu 5. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje
(S.AZUR Ú§ a t],hodnocení vlivů 5.AZUR ÚK na udržitelný rozvoj území (WUŘÚ).

Zastupitelstvo pověřuje súarostku k zaslání námitek na Kraj§ký Úřad Ústeckého kraje,

Námitka č.í

Vymozonó územi dotčené námitkou

k.ú, Óernouček

obsah námitky

Požadujeme do návrhu 5. azUR ÚK zapracovat dodateěná opatřeni k
minimalizaci Vlivu záměru na Národní kulturní památku (NKP) Hora Říp, a to
ve formě Vedení vRT v překrytém zářozu, případné tunélu v ochŤanném
pásmu NKP Hora Říp. zaústit VRT do tunelu v katastru obce se nám jevi
jako nezbytnó i vzhledem k tomu, žo 8e obec primárně obává hluku z
rázových v|n při výjezdu z tunelu Ledčice. z dostupnó dokumentace není
zř9jmá přesná Poloha výigzdu z tunelu vůěi naší obci. obec Černouěek
doporuěujé prodloužit výiezd z tunelu až za hranice katastru obce,

b.



c. odůvodnění námitky

ProjednáVaná dokumentace neřeši miru Vlivu záměru na národni kulturní památku
Hora Ríp a jeji ochranné pásmo. V odůvodněni je v rámci naplňování republikových
priorit územního plánováni konstatováno toto:

,,základní požadavky na ochranu a rozvoj přírodnlch, civilizačních a kulturních hodnot
(Jsteckého knje jsou stanoveny v ňmci platných zl:)R (JK. v rámci sazÚR ÚK jsou
trto požadavhy dále upiesňovány slanovenim přislušných úkolů pro územn;
plánováni a využlváni územi vymezeného koridoru zDl-A / zDl-B / zDl-c.
společným znakem téchto úkolú je zeJména ochrana hodnol územl lJsleckého kraje
a snaha o minimalizaci potenciálních negativnich vlivů plynoucích z realizace
předmětného záméru. Tyto úkoly byly stanoveny s ohledem na požadovanou míru
obecnosti, měřítko (1 : 100 000) a koncepční pojetí zásad územního rozvoje ve vazbě
,a § 36 od§í, 3 stavebního zákona, dle kteÉho zásady územního rozvoje nesmí
obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem územnímu plánu, regulačnímu
plánu nebo navazující m rozhodnutím."

Dále vyhodnocení vlivu rázových vln se nezdá b,ýt v projednávané dokumentaci
do st ate čně z apracov án o.

stanovená opatření v rámci Výrokové části 5,azÚR jsou velmi obecná a neodpovídají
významu národni kulturní památky Hora Řip,

Námitka č.2

Vymezené území dotčené námitkou

k,ú. Černouček

obsah námitky

Požadujeme doplnit a řádně Vyhodnotit kumulativní a synergické Vlivy záměru s
dalšími záměry v území a zejména se stáVajicími stavbami především souběžně
Vedenou dálnicí D8, železničnimi tratěmi č, 090 a č. 096 a záměrem terminálU VRT
Roudnice nad Labem, Požadujeme na základě doplněného Vyhodnocení
kumulativních a synergických vlivů do náVrhu 5,azuR doplnit konkrétní opatření pro
předcházeni, snížení nebo kompenzaci VliVů zjištěných nebo předpokládaných
negativních VliVů na životní prostředí.

odůvodněni námitky

celé vyhodnocení VliVů 5.azl]R ť]K na životni prostředí se zabýVá pouze samotným
záměrem a Velmi obecně vyhodnocuje kumulativní a synergické vlivy. Např. uvádi, že
realizaci železniční tratě dojde ke snížení intenzity dopravy na silnicích a tím pádem
ke snížení hlukové žátěže kolem těchto komunikací, s tímto názorem se
neztotožňujeme, nebot'se dá oóekávat, že dojde k přesunu něktených cestujících ze
stáVajících automobilů do vlaků, alei naopak na někter,ých silnicích dojde k nárůstu
intenzity dopravy, neboť Vzhledem k umístění terminálu u Roudnice n,L, se budou tito
cestující dopravovat k terminálu, ke kterému budou přijíždět skíze naší obec, Tedy
dojde ke změně dopravních toků a intenzit dopravy na silničních tazích, což

b,



Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti:
U§nesení č.10/U2023 bylo schváleno

13. Diskuze

14. ?ltlš,I

V černoučku dne 31.1.2023

Zapsal: Zdeněk Karhan

ověřovatelé zápisu: Maltin Klima

Libuše Havlíčková

Starostka obce Čemouček: Ing, arch. Lucie Kavánová

Zdrželi se: 0

podpis ,..,

podpis.,..

podpis.,,._.l1

poapis..../.,-*.



Příloha č. 1

Zápisu z 3. zasedání Zasfupitelstva ZO 02_2022 obce Černouček ze dne
31.1,2023 - Prezenční listina

Iméno a příjmení

člena Zastupitelstva obce:
PodpisI

Ing. arch. Lucie Kavánová
/ / (/
/ l1,. \V<L_! / V\-

zdeněk karhan Z.
Jan Korous

Libuše Havlíčková :K-/
Mgr. Eva Pavlová a7:Z
Denisa soudská Sa§7
Martin klíma UJ--


