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Tento zápis ze zasedání zastupitelstva byl upraven v souladu se zákonem 

č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. 

 

Zápis  

ze zasedání zastupitelstva obce Ohrobec  

konaného dne 27.7.2022 v zasedací místnosti OÚ 

 

Zahájení zasedání:         19:00 hodin 

 

Přítomni:, Mgr. Bc. Jan Jeglík, Ing. Otakar Janeba, Vladimír Strouhal, Jiří Ovčáček,  Jiří 

Votánek, Antonín Škorpa,  

Omluveni: Mgr. Alena Brotánková, Ing. Miroslav Červenka 

Nepřítomná: Ing. Monika Keřková, MPA 

 

  

Zahájení 

Jednání zastupitelstva zahájil starosta Ing. Otakar Janeba. Přivítal přítomné zastupitele a 

občany. Konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné, zápis z minulého zasedání je zde 

k nahlédnutí. 

Starosta předal slovo místostarostovi J. Ovčáčkovi k vedení zasedání (dále jako předsedající).  

 

Předsedající navrhl zapisovatelku Hanu Adamkovičovou 

Hlasováno o zapisovatelce zápisu:  

PRO: 6   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

 

Předsedající navrhl ověřovatele zápisu: Jana Jeglíka, Antonína Škorpu 

Hlasováno o ověřovatelích zápisu: 

PRO: 6   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

 

Program + doplnění :  

1) Informace z obce  

2) Schválení změny ÚP č. 1 obce Ohrobec 

3) Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

4) Různé 

 

Předsedající dal hlasovat o programu zasedání 

PRO: 6   PROTI: 0    ZDRŽEL SE:  

 

1)       Informace z obce: - starosta obce  

-    dokončená rekonstrukce ulic Šumavská, Jarovská, V Zahrádkách (asfaltový povrch) 

-    dokončená oprava ulic Károvská, Na Širokém I, Lipová a Lhotecká. Obec zahájí       

     jednání s Krajským úřadem o možnosti předat Károvskou do majetku Středočeského      

     kraje 

- změna v autobusové dopravě. Změna nastane od 1.9.2022: 
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      Linka 341 – pojede dále beze změny z Dolních Břežany směr Modřany  

      Linka 333 – pojede směr Kačerov (nezajíždí na Károv) 

      Linka 331-   pojede směr Opatov ( Zálepy – Károv – Dolní Břežany – Zlatníky –        

      Hodkovice – Vestec – Hrnčíře – Opatov). Časově je trasa srovnatelná jako na Kačerov. 

      Jízdní řády k dnešnímu dni nejsou k dispozici. 

       V 2/2 října bude změna v autobusové dopravě vyhodnocena. Případné změny by      

       mohly nastat od 1.12.2022. 

- Ohrobecký zpravodaj – nové číslo vyjde v 2/2 srpna 2022. 

 

   

 

Návrh usnesení: č. 5/1/2022/Z  

Zastupitelstvo obce Ohrobec bere na vědomí informace z obce. 

PRO: 6   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijato. 

 

2)  Schválení změny ÚP č. 1 obce Ohrobec – starosta obce - 19.1.2022 schválilo 

zastupitelstvo změnu č.1 ÚP Ohrobec zkráceným postupem. Pořizovatelem byl Městský úřad 

Černošice, odbor územního plánování, zpracovatelem Ing. arch. M. Maryška.  Změna se týká 

rozšíření ploch občanské vybavenosti – veřejná infrastruktura a zmenšení plochy zeleně na 

pozemku 469/5 z důvodu výstavby základní školy II. stupně. návrh změn byl projednán v obci 

na 2 veřejných projednání. Bylo podáno 9 námitek. MěÚ Černošice se se všemi námitkami 

vypořádal. Z dotčených orgánů podalo připomínku Ministerstvo obrany – civilní letectví. 

Připomínka byla do změny č. 1 ÚP Ohrobec zapracována.  

Po schválení změny č. 1 ÚP Ohrobec bude vydáno veřejnou vyhláškou – opatření obecné 

povahy č. 1 – oznámení o vydání změny č. 1 ÚP Ohrobec (vyvěšeno 14 dní). Poté změna č. 1 

nabude právní moci. 

 

 

Návrh usnesení č. 5/2/2022/Z 

1) Zastupitelstvo obce Ohrobec ověřuje, že Změna č. 1 územního plánu Ohrobec není v 

rozporu s požadavky uvedenými v § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tj. s politikou územního 

rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem - Zásadami územního rozvoje 

Středočeského kraje nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo se 

stanoviskem krajského úřadu. 

 

2)  Zastupitelstvo obce Ohrobec podle § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje o námitkách, které byly uplatněny proti Návrhu 

Změny č. 1 územního plánu Ohrobec tak, jak je uvedeno v odůvodnění opatření obecné 

povahy č. 1/2022, které je přílohou tohoto usnesení. 

 

3)  Zastupitelstvo obce Ohrobec podle ustanovení § 54 odst. 2 a § 43 odst. 4 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
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předpisů, a v souladu s § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, vydává Změnu č. 1 územního plánu Ohrobec formou opatření obecné 

povahy č.1/2022, jak je uvedeno v příloze tohoto usnesení. 

 

PRO: 5   PROTI: 1 – V. Strouhal      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijato. 

 

 

2) Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – starosta obce – od prosince 

2020 se zastupitelstvo zabývá stavbou školy. Obec podala žádost na Středočeský kraj o dotaci 

na vypracování projektu.17.2.2021 zastupitelstvo odsouhlasilo přijetí dotace ve výši 350.000,- 

Kč. Včera nám byla ze Středočeského kraje zaslána Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí 

dotace. 

Starosta - Po schválení změny č. 1 ÚP Ohrobec bude obec podávat žádost o stavební povolení 

na stavbu školy II. stupně 

 

Návrh usnesení č. 5/3/2022/Z 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace podle 

Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského 

Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP v rámci Tematického zadání Oblast 

vzdělávání Oblast podpory a2) Navyšování kapacit mateřských a základních škol – projektová 

dokumentace, ve výši 350.000,- Kč se Středočeským krajem a pověřují starostu k jejímu 

podpisu. Veřejnoprávní smlouva je přílohou tištěného zápisu.  

PRO: 6   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijato. 

 

 

3)   Různé – starosta – na začátku září bude vydáno mimořádné číslo Ohrobeckého zpravodaje. 

23. a 24. září se uskuteční volby do zastupitelstva obce zároveň s volbami do Senátu 

Parlamentu České republiky. 

 

Po projednání všech bodů nastala diskuze. 

 

Přílohy zápisu:  

• Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č. 1/2022 

• Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – projekt ZŠ 

 

Starosta a předsedající poděkovali všem přítomným za účast a ukončili zasedání zastupitelstva 

ve 20:00 hodin. 
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Zápis byl vyhotoven dne 29.7.2022 

 

 

 

 

    ……………………………      

                              Ing. Otakar Janeba 

          starosta obce Ohrobec     

  

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:     

 

     

 

   ………………………………    ………………………………                          

 Antonín Škorpa                    Mgr. Bc. Jan Jeglík 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisovatelka: H. Adamkovičová  .................................. 


