
 

 

ZÁPIS č. 3/2006 

ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE 
DNE 22. 2. 2006 OD 18.00 HODIN 
 
Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda 
Přítomni: pp.Ohrazda, Fessl, Trapl, Kubata, Neubauerová, Korch, Štifter  
Omluveni: p.Trnka 
 
Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 1. 2. 2006. 
Seznámení s plněním bodů z předešlého zasedání ZO ze dne  1. 2. 2006. 
Zapisovatel: p. Neubauerová 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Fessl, p. Kubata.. 
 
Starosta obce pan František Ohrazda zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a konstatoval, že je 
přítomno 7 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné.  
 
 
Návrh programu: 

1. Žádost firmy GET s.r.o. o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o využití zemí pro záměr 
“Pokračování činnosti prováděné hornickým způsobem na ložisku Vrábče”. 

2. Informace o bezdrátovém internetu. 
3. Žádost R. Kalkušové o pronájem půdního prostoru v budově OÚ. 

 
Hlasování o programu jako celku - pro 7 - program byl schválen. 
Hlasování o složení ověřovatelů - pro 7 - návrh byl přijat. 
 
 
1. Na zasedání ZO byli přítomni pánové P. Zemánek a M. Zemánek jako zástupci firmy Budějovické 

štěrkopísky s.r.o. Pan P. Zemánek seznámil ZO se svými požadavky s zároveň s jejich odůvodněním. Jedná 
se o vydání vyjádření k žádosti o souhlas s vydáním územního rozhodnutí na další pozemky o výměře 12 ha 
určené k těžbě písku. Starosta obce i ostatní zastupitelé vyjádřili určité obavy z neplnění smluvních 
podmínek - např.oprava místní komunikace, rekultivace vytěženého území, tvorba rezervního fondu atd. 
Mezi oběma stranami došlo k diskusi zejména z toho důvodu, že zastupitelé chtějí mít záruku, že těžba 
písku neomezí obyvatelstvo obce a nenechá zničenou krajinu pro příští generace.  
Zastupitelstvo rozhodlo hlasováním v poměru 6 : 1 o vydání souhlasného stanoviska k výše uvedené žádosti 
za předpokladu splnění podmínek - viz.příloha k zápisu. 

 
2. Dalším hostem na jednání zastupitelstva byl pan T. Pánek, jehož úkolem bylo přiblížit problematiku přípoje 

vysokorychlostního bezdrátového internetu, což také udělal. Protože firmy STARNET a INET4 se ukázaly být 
ne zcela korektními, navrhl pan Pánek, který je  sám zájemcem o toto připojení, aby se nechala udělat 
kalkulace celého projektu a zároveň navrhl realizační firmu, se kterou má sám velmi dobré zkušenosti. 
O víkendu pan Pánek vytipuje vhodné objekty a pan starosta přislíbil s majiteli těchto objektů vyjednat, zda 
by byli ochotni umístit anténu a další zařízení na své nemovitosti (střeše).  

 
3. Slečna Radka Kalkušová požádala OÚ o pronájem půdního prostoru v budově OÚ ve Vrábči. Nabídka 

pronájmu bude zveřejněna 15 dní na úřední desce a po té , ZO na svém příštím zasedání rozhodne 
o pronájmu těchto prostor. 

 



 

 

 
 
 
 
 
Příští zasedání ZO se uskuteční dne 5. 4. 2006 od 18.00 hodin v kanceláři OÚ Vrábče.  
 
Ve Vrábči, dne 22. 2. 2006 ve 20.35 hod. 
 
 
Zapsala:   paní Neubauerová 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Fessl    pan Kubata 
 
 
 
   František Ohrazda  

starosta obce 



 

 

USNESENÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K ZÁPISU 3/2006 
 
ZASTUPITELSTVO OBCE 
 
Přítomno 7 z 8 členů ZO. 
 
1. Volí ověřovatele zápisu 

1.1. Ing.Lubomír Fessl, p.Zdeněk Kubata 
 
 
2. Schvaluje  

2.1. Vydání souhlasného stanoviska za splnění podmínek viz příloha k zápisu k žádost firmy GET s.r.o. 
o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o využití území pro záměr “Pokračování činnosti prováděné 
hornickým způsobem na ložisku Vrábče”.  

/6 hlasů pro, 1 hlas proti/ 
 

2.2. Pronájem nebytových prostor - půdní prostor v budově OÚ Vrábče čp. 33. 
/7 hlasů pro/ 
 

3. Bere na vědomí   
3.1. Informaci o vysokorychlostním bezdrátovém internetu. 

     
     
     
Ve Vrábči, dne 22. 2. 2006 

 
 

 
Ověřovatelé: Ing. Lubomír Fessl    Zdeněk Kubata 

 
    
 
          Vladislav Korch     František Ohrazda 
           člen zastupitelstva    starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PŘÍLOHA K ZÁPISU 3/2006 

 
OBECNÍ ÚŘAD VRÁBČE    
Vrábče 33, 370 01 České Budějovice 
IČO: 00581941 
Tel.: 387250512, Fax.387250512 
Mob.602175701 
E-mail: ou.vrabce@volny.cz 
 
 
GET s.r.o. 
Husova 102, 284 01 Kutná Hora 

 
22. února 2006 

 
Vyjádření k žádosti o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o využití území pro záměr “Pokračování činnosti 
prováděné hornickým způsobem na ložisku Vrábče”. 
 
Na základě Vaší žádosti ohledně vydání souhlasu s vydáním územního rozhodnutí o využití území pro záměr 
“Pokračování činnosti prováděné hornickým způsobem na ložisku Vrábče”, Vám sdělujeme, že ZO na svém 
zasedání dne 22. 2. 2006 Vaší žádost projednalo a rozhodlo, že souhlasí s vydáním územního rozhodnutí o 
využití území za předpokladu, že před vydáním tohoto rozhodnutí budou splněny tyto podmínky: 
 
1. Vzhledem k tomu že nebyl předložen dostatečný písemný návrh na členění a výměru pozemků již těžbou 

dotčených a 50% sazeb uvedených v plánu rekultivace vloženo na konto a návrh na členění a výměru 
pozemků určené k další těžbě s časovým harmonogramem složení finančních prostředků  ve výši 50% 
sazeb uvedených v plánu rekultivace a dále nebyl předložen výpis z bankovního konta a garance, aby toto 
konto bylo čerpáno pouze na rekultivace a pouze s písemným souhlasem obce, požadujeme, aby bylo 
zahájeno řízení o stanovení dobývacího prostoru na vyhrazený nerost - křemen. Důvodem tohoto požadavku 
je, že jsou zákonem stanovené odvody za dobývání nerostu a také je zaručeno ze zákona tvoření fondu 
rekultivace a tím obec bude mít jistotu, že budou tvořeny finanční prostředky na rekultivace.  

 
2. Geodeticky a majetkově bude provedeno přeložení polní cesty procházející zájmovým územím parcely 

č. 3284/2 v k. ú. Vrábče na východní okraj budoucího těžebního prostoru.  
 
3. Předložit komplexní projekt sanace a rekultivace celé těžebny Vrábče, s časovým harmonogramem a 

rozpočtem na tyto rekultivace. 
   
4. Předložit písemný návrh harmonogramu na provádění nové těžby po etapách, kdy rozsah etap bude 

dořešen při povolovacím řízení. 
 
5. Předložit vyjádření vlastníka komunikace III/14317 a předložit ho příslušnému stavebnímu úřadu - odboru 

dopravy v rámci územního řízení, aby byla garantována oprava - rekonstrukce této komunikace ze strany 
vlastníka. 

 
6. Při provádění těžby dodržovat maximální výši roční těžby 187 000 t suroviny a těžbu provádět pouze 

v pracovních dnech v pondělí až pátek a to od 6.00 - 18.00 hodin v letním období a od 7.00 - 16.00 hodin 
v zimním období. 

 
Schváleno ZO - 6 hlasů pro, 1 hlas proti. 


