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konaného dne 09. 10. 2017 v 16:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti 

(Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. 

V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě) 

 

Přítomni: 
J. Pružinec, J. Husnajová, M. Mach, Z. Šmausová, M. Dušková 
Omluveni: P. Thon, R. Horová, P. Batakov, M. Dvořák 
Přítomno je 5 členů obecního zastupitelstva - zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné. 
 

Program: 

1. Zahájení – uvítání členů zastupitelstva  
2. Zvolení zápisu a podpisu jednání OZ 
3. Návrh změny Územního plánu Svinařov 
4. Usnesení 

 
1. Pan starosta přivítal OZ. Přítomno je 5 členů. OZ je usnášeníschopné.  

 Zapisovatelem zápisu byla určena J. Husnajová 

 Ověřovatelé zápisu:  J. Pružinec, Z. Šmausová, M. Mach 

Hlasování 5:0 (Schváleno) 

 

2. Pan starosta přednesl výše uvedený program. Program schůze byl jednohlasně přijat. 

Hlasování 5:0 (Schváleno) 

 

3. Zastupitelstvo obce Svinařov na svém zasedání projednalo předložené návrhy o změnu ÚP Svinařov 

z řad občanů a současně navrhuje tyto změny týkající se stávajícího Územního plánu Svinařov: 

• PLOCHY REKREACE – zahrádková osada 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

Změna: Hlavní funkcí území je rekreace obyvatel ve stávajících rekreačních stavbách, včetně 

samozásobitelské a chovatelské činnosti. Nové stavby se připouští jen na dosud 

nezastavěných pozemcích, jako max. jedna možná stavba. 

Přípustné využití území, činnosti a stavby 

Změna bodu III. : Nové stavby, či stavby doplňkové max. do velikosti 25 m2. 

Nepřípustné využití 

Změna: Stavby možné pro trvalé bydlení, s podmínkou zajištění potřebné technické 

infrastruktury (jímka na splaškové vody, vodovod, elektřina) 

Se změnou této částí ÚP Svinařov souvisí i celkové sjednocení ploch, všude tam, kde se na území 

obce Svinařov nacházejí chaty, či jiné rekreační stavby. V těchto plochách budou, bez výjimky, 

platné výše navržené podmínky.  

• PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – drobná výroba a služby 

zrušení možnosti těchto staveb na území obce Svinařov, k.ú. Svinařov u Kladna 
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Závěr: Jednání zakončil pan starosta v 17:10 hod. 
 

Zapsala J. Husnajová 

 

Ověřovatelé zápisu:   

Pružinec Jaroslav  dne:                         …………………………………….. 

Ověřovatel 

 

Miroslav Mach    dne:                          …………………………………….. 

ověřovatel 

 

Zlata Šmausová  dne:                           ……………………………………. 

ověřovatel 
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USNESENÍ 

ze zasedání OZ dne 09. 10. 2017 

Obecní zastupitelstvo 

I. Schvaluje 

1. 2017/48 Návrh změny Územního plánu Svinařov 

 
 

Zapsala :  J. Husnajová 

 


