
VÝPIS  USNESENÍ 
Z 5. zasedání zastupitelstva města  Horní Planá 

konaného dne 25.března 2015. 
 

1. Zastupitelstvo města schvaluje: 
 

1.1. Zavedení pravidelné linky Turistického autobusu DML léto 2015 dle přiloženého 
jízdního řádu. 

1.2. Obecně závaznou vyhlášku Města Horní Planá č.1/2015 o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
a nakládání se stavebním odpadem na území města Horní Planá. 

1.3. Dodatek č. 2 Smlouvy o nájmu vodovodů a kanalizací za účelem jejich provozování 
uzavřené podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 
znění a § 8 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích dne 22.12.2014. 

1.4. Uzavření Plánovací smlouvy dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, uzavřená podle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění mezi Investorem:  CHENEN a.s. IČ: 27221539, se 
sídlem Praha 4, Jemnická 1, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 9813, zastoupená Ing. Davidem Dvořákem, 
členem představenstva a Městem Horní Planá. Investor v rámci Projektu zajistí příslušná 
povolení a provede realizaci veřejné technické a dopravní infrastruktury vlastními 
náklady, a to v tomto rozsahu: splašková kanalizace,  kdy jedna větev splaškové tlakové 
kanalizace se napojí do kanalizace obce ve stávající kanalizační šachtě na pozemku p.č. 
486/14 (KŠ1) a druhá větev ve stávající kanalizační šachtě na hranici pozemku p.č. 
486/14 a 483 (KŠ2), vše v k.ú. Horní Planá. Splašková kanalizace musí být tlaková. 
Spádovou splaškovou kanalizační přípojkou bude možné připojit jen pozemek označený 
v projektové dokumentaci č. 17, která se napojí do stávající kanalizační šachty KŠ1, 
dešťová kanalizace, která bude spádová. Napojí se do vodní nádrže Lipno. Bude odvádět 
dešťové vody z poloviny plochy drážního tělesa, z plochy cyklostezky s asfaltovou 
vozovkou, ze zatravněných ploch mezi cyklostezkou a větví „A“ navrhované 
komunikace, z vozovky komunikace a zatravněných ploch veřejného prostoru, který je 
navržen pro obsluhu pozemků označených v projektové dokumentaci č. 1 až 17, vodovod 
se napojí na vodovodní řad obecního vodovodu světlosti 80 mm na pozemku p.č. 486/14, 
k.ú. Horní Planá, veřejné osvětlení – pro připojení veřejného osvětlení se vytvoří nové 
odběrné místo z elektrické distribuční sítě N.N. z kabelové pojistkové skříně ve zděném 
pilířku na pozemku p.č. 483 u hranice s pozemkem p.č. 485/16, k.ú. Horní Planá, účelová 
komunikace – stavba komunikace se napojí na místní komunikaci s bezprašným 
asfaltovým povrchem na pozemku p.č. 483, k.ú. Horní Planá. Bližší specifikace veřejné 
dopravní a technické infrastruktury je uvedena v projektové dokumentaci pro vydání 
územního rozhodnutí o umístění stavby zpracované pro stavbu ZTV Chenen Horní Planá, 
projektantem: PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Jan. Beránek, IČ: 11333847, Těšovice čp. 
62, 383 01 Prachatice pod č.956/2014, která tvoří přílohu této smlouvy a o níž obě 
smluvní strany prohlašují, že se s ní seznámily před podpisem této smlouvy. Investor na 
vlastní náklady zajistí kolaudaci všech částí zrealizované veřejné technické a dopravní 



infrastruktury. Investor se zavazuje uhradit náklady na změny nebo vybudování veřejné 
infrastruktury sjednané v čl. III. této smlouvy a dále specifikované v projektové 
dokumentaci, a to v plné výši. Součástí nákladů jsou veškeré výdaje, které jsou potřebné 
pro sjednaný účel nebo přímo se změnami nebo vybudováním veřejné infrastruktury 
souvisejí. Finanční podíl investora na financování Projektu tak bude činit 100%. Obec se 
nepodílí finančně ani jiným způsobem na změně stávající nebo vybudování nové veřejné 
infrastruktury sjednané v čl. III. této smlouvy. Finanční podíl obce na financování 
Projektu tak bude činit 0%. 

1.5. prodej pozemku parc. číslo 1298/19 o výměře 201m2 v k.ú. Horní Planá Z.Š., 38226 
Horní Planá za cenu 70Kč/m2 + DPH. 

1.6. revokaci usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města ze dne 25.2.2015 bod 1.4. 
1.7. nezveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 563/1 a 563/2 v k.ú.Horní Planá. 

 
2. Zastupitelstvo města bere na vědomí: 
 

2.1. pořízení územní studie SOR.1.DL/U –  pro celé území vymezené lokality v územním 
plánu v k.ú. Zvonková, lokalita Další Lhota - na základě žádosti části vlastníků 
dotčených pozemků manželů Šimečkových,. Pořizovatelem územní studie bude Městský 
úřad Horní Planá, projektant územní studie bude vybrán žadatelem, který bude též plně 
hradit náklady na vypracování dokumentace a pořízení územní studie, kdy projektant 
musí splňovat požadavky na autorizaci dle §158 stavebního zákona. 

2.2. pořízení územní studie SOR.4.KD/U –  pro celé území vymezené lokality v územním 
plánu v k.ú. Horní Planá, lokalita Karlovy Dvory - na základě žádosti vlastníků 
dotčených pozemků. Pořizovatelem územní studie bude Městský úřad Horní Planá, 
projektant územní studie bude vybrán žadatelem, který bude též plně hradit náklady na 
vypracování dokumentace a pořízení územní studie, kdy projektant musí splňovat 
požadavky na autorizaci dle §158 stavebního zákona. 

2.3. pořízení územní studie SOR.6.HP/U –  pro celé území vymezené lokality v územním 
plánu v k.ú. Horní Planá, lokalita Horní Planá - na základě žádosti vlastníků dotčených 
pozemků. Pořizovatelem územní studie bude Městský úřad Horní Planá, projektant 
územní studie bude vybrán žadatelem, který bude též plně hradit náklady na vypracování 
dokumentace a pořízení územní studie, kdy projektant musí splňovat požadavky na 
autorizaci dle §158 stavebního zákona. 

2.4. pořízení územní studie BI.2.HP/U –  pro celé území vymezené lokality v územním plánu 
v k.ú. Horní Planá, lokalita Horní Planá - na základě žádosti vlastníků dotčených 
pozemků. Pořizovatelem územní studie bude Městský úřad Horní Planá, projektant 
územní studie bude vybrán žadatelem, který bude též plně hradit náklady na vypracování 
dokumentace a pořízení územní studie, kdy projektant musí splňovat požadavky na 
autorizaci dle §158 stavebního zákona. 

 
 
…………………………..      …………………………. 
              starosta        místostarosta 
 
Osobní údaje byly v předchozím textu anonymizovány z důvodu zachování ochrany osobnich udajů (§ 5 
odst. 7 zákona o svobodném píistupu k informacím). 
 


