
Zápis z jednání zastupitelstva Obce Kořenov konaného dne 23.října 2019 

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kořenově od 16,00 hod 

 

Přítomno 8 zastupitelů: Luboš Marek, Stanislav Pelc, Vlastimil Plecháč, Petr Kučera, Tibor 

Hanzlík, Mgr. Lenka Lipská, Roman Čermák, Libor Masařík 

Omluven: Ladislav Rösler 

Hosté: dle presenční listiny 

Zapisovatelka: Petra Slavíková 

Ověřovatelé zápisu: Libor Masařík, Petr Kučera 

 

Program jednání: 1. Pozemkové záležitosti 

   2. Kontrola zápisu a usnesení 

   3. Různé, Rozpočtové opatření  

   4. Připomínky zastupitelů 

Luboš Marek navrhuje doplnit jednání o samostatný bod Změna územního plánu č. 1 

Hlasování: 8 x ano 

 

1.  Změna č. 1 Územního plánu Kořenov 

Stanislav Pelc sděluje, že změna je výsledkem řízení po dobu 2 let. Luboš Marek sděluje, že 

podklady byly zastupitelům zaslány s předstihem k prostudování. Petra Slavíková seznamuje 

s podklady a odůvodněním změny č. 1 a zároveň s úplným zněním územního plánu. 

K hlasování je předložen návrh usnesení, že zastupitelstvo obce Kořenov: 

I. se seznámilo 

1. s návrhem změny č. 1 Územního plánu Kořenov, včetně odůvodnění  

2. s výsledky projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Kořenov 

3. se stanoviskem Krajského úřadu Libereckého kraje zn. OÚPSŘ/265/2016/OÚP; 

KULK/10313/2018/OÚP ze dne 14.02.2018           

4. s tím, že v rámci projednání podle ustanovení § 50 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

(dále jen stavební zákon), nebyla k návrhu změny č. 1 Územního plánu Kořenov 

uplatněna žádná písemná připomínka 

5. s tím, že v rámci veřejného projednání upraveného a posouzeného návrhu změny č.1 

Územního plánu Kořenov, podle ustanovení § 52 stavebního zákona nebyla k návrhu 

změny č. 1 Územního plánu Kořenov uplatněna žádná písemná připomínka ani 

námitka 

6. s výsledky řešení rozporů, které byly řešeny po společném jednání o návrhu změny č.1 

Územního plánu Kořenov s dotčeným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu 

(Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství) a s 

dotčeným orgánem ochrany přírody (Agentura ochrany přírody a krajiny České 

republiky, regionální pracoviště Liberecko, Správa Chráněné krajinné oblasti Jizerské 

hory)  

II. projednalo 

výsledky projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Kořenov dle předložené důvodové 

zprávy, včetně příloh 

III. souhlasí 

s vyhodnocením výsledků projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Kořenov, které 

zpracoval pořizovatel, resp. oprávněná úřední osoba pořizovatele, ve spolupráci s určeným 

zastupitelem, panem Stanislavem Pelcem, místostarostou obce – viz předložená důvodová 

zpráva, včetně příloh 

 



IV. ověřilo 

tímto, ve smyslu ustanovení § 54 odst. 2 stavebního zákona, že návrh změny č. 1 Územního 

plánu Kořenov není v rozporu: 

1. s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 1, č. 2 a č. 3  

2. se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje,  které nabyly účinnosti dne 

22.01.2012  

3. se stanovisky dotčených orgánů 

4. s výsledky řešení rozporů 

5. se stanoviskem Krajského úřadu Libereckého kraje 

zn. OÚPSŘ/265/2016/OÚP; KULK/10313/2018/OÚP ze dne 14.02.2018           

           

dle předloženého odůvodnění změny územního plánu, včetně částí zpracovaných 

pořizovatelem v souladu s ustanovením § 53 odst. 4 a odst. 5 stavebního zákona a 

s ustanovením § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen správní řád)  

V. vydává  

ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za použití ustanovení §55 ve 

spojení s § 54 stavebního  zákona, ustanovení § 171 až § 174 správního řádu, a  přílohy č. 7 

vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, 

opatřením obecné povahy  

 

změnu č. 1  Územního  plánu  Kořenov 

 

VI. ukládá 

pořizovateli změny č. 1 Územního plánu Kořenov, kterým je Obecní úřad Kořenov, zajistit 

další činnosti po vydání změny územního plánu, uložené pořizovateli územně plánovací 

dokumentace dle platné legislativy 

Hlasování: 8 x ano 

 

2.  Pozemkové záležitosti 

 

2.1.  Studie zastavitelnosti plochy P-Z31 Polubný 

Úřad územního plánování jako pořizovatel územní studie sděluje, že studie byla dokončena a 

zaevidována. Zastupitelstvu obce dáno na vědomí 

Hlasování: 8 x ano 

 

2.2. Návrh směny pozemků Obce Kořenov ppč.339/3, ppč. 350/3 a část ppč. 339/1 k.ú. 

Polubný za pozemky J.B. části ppč.348/1 a části ppč. 346/4 k.ú. Polubný. Záměr směny byl 

schválen a zveřejněn. Petra Slavíková sděluje, že dělené pozemky vytváří rovnou hranici v 

terénu a zároveň dojde k vyrovnání metrů čtverečních mezi oběma směňujícími. 

K hlasování je předložen návrh směny pozemků Obce Kořenov ppč.339/3, ppč. 350/3 a část 

ppč. 339/1  k.ú. Polubný za pozemky J.B. části ppč.348/1 a části ppč. 346/4  k.ú. Polubný. 

Hlasování: 8 x ano 

 

2.3. Žádost J.Š., Kořenov o koupi části ppč.1087/1 k.ú. Polubný pod stavbou přístřešku u 

kůlen domu čp. 700 Kořenov. Záměr byl schválen a zveřejněn 

Luboš Marek navrhuje stanovit cenu pro místního občana 50 Kč za m2 

K hlasování je předložen návrh prodeje části ppč.1087/1 k.ú. Polubný J.Š., Kořenov za cenu 

50 Kč za m2 se slevou pro místního občana. 



Hlasování: 8 x ano 

 

2.4. Žádost S.E., Polubný o koupi ppč.164, ppč. 162 k.ú. Polubný, na místě bylo provedeno 

místní šetření, při kterém bylo do záměru přidána část ppč.181/1  k.ú. Polubný, na které je 

stavba kůlny a část zahrady. Při zveřejněném záměru obec obdržela žádost manželů H., 

Polubný o odkoupení zbylé části pozemku ppč. 181/1 s posunem původní hranice 

vyhlášeného záměru. Luboš Marek souhlasí s převodem pozemků paní E., jedná se o zázemí k 

domu a má zde umístěné stavby. T.H. sděluje, že na zbylé části jsou kameny a stavět se tam 

nedá. Vlastimil Plecháč se dotazuje na vlastnictví garáže, kterou pozemek obklopuje. T.H. 

sděluje, že manželka vlastní 1/6 stavby garáže a pozemku pod ní. Roman Čermák navrhuje 

dát pozemek manželům H. pouze do nájmu, nejedná se o nutný pozemek k domu. T.H. 

sděluje, že manželka se v místě narodila a má k pozemku vztah. Vlastimil Plecháč uvažuje, 

proč jednomu žadateli obec prodá a druhému ne. Stanislav Pelc vysvětluje, že souhlasil se 

záměrem prodeje části pozemku, jelikož byl na místním šetření a nezvedl by ruku pro prodej, 

kdyby tam neviděl, že je na místě zahrada. Luboš Marek se domnívá, že by se obec neměla 

zbavovat pozemků. Stanislav Pelc sděluje, že by nesouhlasil s prodejem paní E., kdyby na 

dotčené části byl lesní porost, jako je ve zbylé části. Luboš Marek navrhuje jednání o 

pozemku odložit. Stanislav Pelc sděluje, že se jedná o kamenitý pozemek. Vlastimil Plecháč 

navrhuje provést místní šetření s oběma žadateli i s paní M., další spoluvlastnicí garáže. 

K hlasování je předložen návrh odložení jednání o žádosti paní S.E., Polubný a manželů H. do 

provedení místního šetření za účasti dalšího spoluvlastníka sousedního pozemku paní D.M. 

Hlasování: 8 x ano 

 

2.5. Žádost  společnosti All4Car, s.r.o., Praha, nového vlastníka hotelu Čert o pronájem 

pozemků ppč. 1375/6, část ppč. 1379/3 a část ppč. 1375/2 k.ú. Polubný tak, jak měl pronajaté 

pozemky minulý vlastník pro parkování a údržbu. V rámci projednávání sděluje K.K., 

Příchovice, soukromý zemědělec, že by měla zájem o pronájem části ppč. 1375/2 k.ú. 

Polubný pro zemědělskou činnost – sekání a sušení sena.  

Luboš Marek sděluje, že lidé z hotelu sekali pozemek, a vypadalo to velmi vzhledně. 

Vlastimil Plecháč uvažuje, že z hotelu pozemek posekají a posekanou masu vyhodí na 

kompost. Stanislav Pelc navrhuje, aby se oba zájemci dohodli mezi sebou, jak posekat pro 

seno a zároveň udržovat pozemek vzhledný pro hotel. Roman Čermák navrhuje první 

posekání umožnit paní K. pro seno a po zbylou část roku sekat pro trávník. Petra Slavíková 

sděluje, že je nutné určit nájemce. Luboš Marek navrhuje plochy pro parkování odsouhlasit a 

louku odložit do dohodnutí podmínek. 

K hlasování je předložen návrh uzavřít nájemní smlouvu na ppč. 1375/6 a část ppč. 1379/3 

k.ú. Polubný s All4Car s.r.o., Praha za účelem parkování za cenu 10Kč/m2/rok. 

K hlasování je předložen návrh odložení jednání o pronájmu části ppč. 1375/2 k.ú. Polubný 

do doby sjednání podmínek mezi oběma žadateli. 

Hlasování: 8 x ano 

 

2.6. Žádost společnosti Kollert elektro zastupující ČEZ Distribuci a.s. o uzavření věcného 

břemene na ppč.2899/11 k.ú. Polubný na stavbu IV-12-4018229-JN, Kořenov, Polubný, 

p.č.2899/6-kNN,SS. Pro stanovení ceny dosud nebyl předložen znalecký posudek. 

Vlastimil Plecháč uvažuje, že vedení kabelu k hlásce Ředitelství silnic a dálnic je silné a 

umožňuje napojení dalších odběrných míst, v tomto případě by v úvahu přicházely řadové 

garáže, pokud by to mělo pro vlastníky smysl a navrhuje nekopat u stromkové aleje. Stanislav 

Pelc sděluje, že pro hlásku je možné využít jiné možnosti jako např. solární panely. Luboš 

Marek uvažuje, že z garáží by mohli mít vlastníci zájem a navrhuje odložit jednání do doby 



dodání znaleckého posudku pro stanovení ceny za věcné břemeno a do té doby zjistit názory 

vlastníků garáží o umožnění elektro přípojek.  

K hlasování je předložen návrh odložení žádosti o uzavření věcného břemene na ppč. 2899/11 

k.ú. Polubný pro stavbu IV-12-4018229-JN, Kořenov, Polubný, p.č.2899/6-kNN,SS pro ČEZ 

Distribuce a.s. do doby dodání znaleckého posudku. 

Hlasování: 8 x ano 

 

2.7. Žádost pana M.V., Stráž nad Nisou a paní S.V., Liberec o prodej pozemků ppč. 829/1 

a části ppč. 828/1 k.ú. Příchovice u Kořenova. Záměr byl schválen v minulosti 

odsouhlaseným prodejům vlastníkům i zájemcům o koupi, žádost pana V. a paní V. byla 

minulé jednání odložena do dodání znaleckého posudku. Znalecký posudek dosud nebyl 

dodán. 

K hlasování je předložen návrh odložení jednání o prodeji ppč. 829/1 a části ppč. 828/1  k.ú. 

Příchovice u Kořenova do doby dodání znaleckého posudku pro stanovení ceny. 

Hlasování: 8 x ano 

 

3.  Kontrola zápisu a usnesení 

Tibor Hanzlík se dotazuje na podobu zápisu z minulého jednání, která je jiná, než zveřejněná 

na úřední desce. Petra Slavíková sděluje, že se jedná o podobu v souladu s nařízení o ochraně 

osobních údajů tzv. GDPR. Tibor Hanzlík navrhuje, aby každý žadatel a vstupovatel do 

diskusí podepsali souhlas se zveřejněním těchto údajů. Stanislav Pelc sděluje, že to není v 

praxi proveditelné, protože každý takový souhlas může být kdykoli odvolatelný. Obec 

Kořenov má najatou pověřenou osobu pro záležitosti GDPR a jím je doporučená podoba 

zápisu. Okolní města a obce na tuto podobu už dávno přešli. 

 

4.  Různé 

 

4.1. Rozpočtové opatření č. 4 

Ing. A.Č. sděluje, že hlavní změna v opatření byla v příjmech, kdy obec obdržela 2 dotace na 

most Hoftík od Libereckého kraje a od Státního fondu životního prostředí, zároveň došlo k 

dorovnání daňových příjmů. Ve výdajích byly zvýšeny zálohy na elektrickou energii, nákup 

kontejneru na elektroodpad, který musel být uzavíratelný, dále velké opravy na Unimogu a 

traktorové fréze. Stanislav Pelc sděluje, že Ladislav Rösler si zaslouží veliký dík, rozebral 

frézu do šroubku, osadil nové potrubí a kabely. Luboš Marek sděluje, že než byla fréza 

rozebrána, nešlo předem určit, co všechno bude nutné opravit. V rámci sdělení o financování 

mostu Hoftík Stanislav Pelc sděluje, že v současné době je finalizována příprava na zakázku 

most na Jizerce k Orle. Most je ve stavu nutné rekonstrukce a v návrhu se pracuje s kovovou 

lávkou.  

K hlasování je předložen návrh Rozpočtového opatření č. 4, kterým dojde k: 

navýšení příjmů o  5 066 459,-  na celkové příjmy  33 559 949,- 

navýšení výdajů o   617 000,- na celkové výdaje  38 888 690,- 

ponížení financování o  4 449 459,- na celkové financování 5 328 741,- 

a změně závazných ukazatelů dle návrhu 

Hlasování: 8 x ano 

 

 

4.2. Žádost I.J., Polubný o pronájem bytu č.2 v Kořenově čp.829 v tzv. pětidomcích. 

Stanislav Pelc sděluje, že paní J. pracuje v domě s pečovatelskou službou, je zaměstnancem 

obce.  



K hlasování je předložen návrh uzavření nájemní smlouvy na byt č.2 v Kořenově čp.829 s 

paní I.J., Polubný na dobu určitou 1 rok. 

Hlasování: 8x ano  

 

4.3. Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Kořenov 

Stanislav Pelc informuje, že do textu původní vyhlášky bylo doplněno nakládání s jedlými 

oleji 

K hlasování je předložen návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019  o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na 

území obce Kořenov 

Hlasování: 8 x ano 

 

4.4. Obecně závazná vyhláška o trvalému označování  psů mikročipy a vedení evidence 

jejich chovatelů na území Obce Kořenov 

Stanislav Pelc informuje, že novelou plemenářského zákona došlo k povinnosti čipování psů, 

proto tuto povinnost již není nutné upravovat vyhláškou a zároveň vyhláška nemůže nařizovat 

stejnou povinnost, kterou řeší nadřazený zákon. 

K hlasování je předložen návrh zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 k trvalému 

označování  psů mikročipy a vedení evidence jejich chovatelů na území Obce Kořenov 

vydáním zrušující Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 

Hlasování: 8 x ano 

 

4.5. Stanislav Pelc sděluje, že byla provedena schůzka na Krajské správě silnic 

Libereckého kraje se zástupcem Silnic Libereckého kraje. Po dohodě přijel pan P. na 

obchůzku, dosypy směrem ke Světlé by měly být přidány do plánu, pokusí se o vyřezání 

silnic. Dále ze schůzky vyplynulo, že se silnice do Vysokého opravovat v příštím roce nebude 

a výtluky se pokusí opravit již v červnu. Dále Stanislav Pelc sděluje, že bude pro Liberecký 

kraj jedno číslo dispečerství, které následně předá pokyn dispečerovi svěřeného území. Po 

zimě se vyhodnotí provoz takového systému dispečerství.  

 

4.6. Stanislav Pelc informuje o havárii na kanalizaci od pilských bytovek, tento úsek je 

původní, byl převzat  ve svém stavu k propojení větve k Dohnalovým. Na havárii je nutné 

provést provizorní opatření a celkovou rekonstrukci provést příští rok. Pro výrobu šachet je 

výrobní lhůta 6 týdnů. Stanislav Pelc navrhuje zadat opravu O.H.. 

K hlasování je předložen návrh zadání  opravy havárie kanalizace od bývalé ČOV pilských 

bytovek panu O.H. 

Hlasování: 8 x ano 

  

4.7. Park Polubný 

Stanislav Pelc vysvětluje, že do středu parku v místě původního pomníku byl umístěn kámen 

a dříve projednávaný návrh altánu by měl být umístěn spíše u herních prvků. Uprostřed parku 

by altán sloužil spíše vandalům a zároveň se jedná o v minulosti užívané pietní místo a pietní 

ráz by měl být zachován. Na kameni není umístěné žádné věnování. 

 

4.8. Oprava pomníku 

Stanislav Pelc informuje, že přestěhovaný pomník z parku, který je nyní u hřbitova má nyní 

omytý spodní díl, který bude zachován, provede se základ v podloží a umístí se spodní díl na 

své místo ještě v letošním roce. Původní návrh jehlanu činí 3,9 m, a proto přidáním středního 

dílu navrhuje jehlan snížit, náklady na pořízení jehlanu činí 130-140 tis. Kč, se středovým 



kamenem se náklady vejdou do 200 tis. Kč bez DPH. Z fotodokumentů byla na středním díle 

umístěna deska s nečitelným nápisem. Na jehlanu bude umístěna deska s věnováním obětem 

války a vysvětlující text. Stanislav Pelc sděluje, že bude poptána cena kameniva, úprava 

současného jehlanu vyjde na stejné náklady jako nákup nového.  

 

5.  Připomínky zastupitelů 

 

5.1. Petr Kučera s Petrou Slavíkovou sdělují, že KSČ jako pořadatelé Mikulášské slavnosti 

žádají o finanční příspěvek na občerstvení a hudební produkci při Mikuláši v Martinském 

údolí. Luboš Marek sděluje, že je to samozřejmostí a není třeba žádat zastupitelstvo, o tomto 

příspěvku může starosta rozhodnout sám a s příspěvkem souhlasí.  

5.2. Petr Kučera se domnívá, že silnice od Martinského údolí do Polubného je velmi 

rozbitá. Petra Slavíková sděluje, že pan P. o dírách v silnici ví a během jednání hovořili o 

nutnosti odvodnění podloží, které silnici narušuje. 

5.3.  Roman Čermák sděluje, že při místním šetření u penzionu Butonia souhlasil s 

úpravami pro odvodnění a ponechání štěrkového úseku, ale nyní po úvaze navrhuje, zda 

neuvažovat o doasfaltování cesty. Líbí se mu, jak v tom novém povrchu jsou svodnice 

skutečně pevně zakomponované a v tom kopci by to dobře sloužilo. Luboš Marek připomíná, 

aby zastupitelé dodali další návrhy, které by měly být zaneseny do rozpočtu pro příští rok. 

5.4. Vlastimil Plecháč sděluje návrh vyřešení parkování u tesařovské kaple, přemístěním 

klečí by mohlo být parkování situováno v zadní části prostranství u kaple, návrh poslal 

architektovi, ale tomu se to nezdálo, z návrhu, který bude schválen by měla vyjít nějaká cena, 

pan B., který se o dřeviny u kaple stará, nedoporučuje přesazování, jelikož je ta kleč na 

přesazování nejhorší, musel by se letos okopat kořenový systém, který nasadí nové kořeny a 

až poté se může kleč vytrhnout a přesadit. Neví, kdy architekt přijede. Luboš Marek navrhuje 

změny u kaple projednat i s církví. Vlastimil Plecháč současný návrh oceňuje na cenu do 

20tis. Kč zemařské práce, ale asi bude po jednání s architektem jiný návrh. Sděluje, že je 

nutné opravit plot, narovnat kameny, což je nejnákladnější. Luboš Marek sděluje, že jsou 

připravena kovová účka na kamenné sloupky. Vlastimil Plecháč sděluje, že bude informovat, 

až přijede architekt. Stanislav Pelc sděluje, že nové kleče by stály 4 tis. Kč, obvykle přijede 

cca 5 aut, při pohřbu nebo svatbě je to více.  

 

6. Diskuse s hosty 

 

Pan M. M. se přihlásil o slovo, dozvěděl se o zamýšleném záměru na prodej bývalého objektu 

pošty a domnívá se, že by společnost U čápa měla prodat svůj podíl zpět obci. Předkládá 

návrh odkoupení objektu a navrhuje využití občanské vybavenosti zřízením kadeřnictví, 

manikúry a dalších služeb sloužících místním občanům, nezaměřené na turisty, domnívá se, 

že aktivit a služeb pro turisty je již v okolí dost. J.F. sděluje, že zastupitelstvo jednalo 

s právníkem a výsledek je již dohodnutý. Luboš Marek sděluje, že od právníka ještě nemá 

písemné vyjádření, podklady pro další jednání, proto se o věci dnes nejednalo. J.F. se zajímá, 

co právník doporučil konkrétně, osobně byl jednat s Vlastimilem Plecháčem a neshodli se, 

proto ho výsledek jednání zajímá. Luboš Marek sděluje, že výsledek není jednoznačný, proto 

o něm nebude hovořit. P.K. se zajímá, co bylo právníkovi zadáno. Luboš Marek sděluje, že 

podmínkou budoucího jednání je, aby obec měla nad objektem dohled a nemohly zde vznikat 

apartmány. Vstupním podkladem bylo prohlášení společnosti U čápa, že svůj podíl obci 

neprodají, že si ho ponechají. J.F. pochybuje, že za 7 let došlo k naplnění něčeho, co 

společnost U čápa slíbila. Luboš Marek sděluje, že jako poloviční podílník je na vině stavu 

objektu i obec. J.F. se zajímá, proč nezaznělo, že bude v objektu pizzerie, která bude 

pronajímaná. M.M. se dotazuje na využití objektu. Vlastimil Plecháč sděluje, že především 



muzeum. M.M. se dotazuje, proč by mělo být v Příchovicích další muzeum, on sám kdyby 

objekt vlastnil, zaměstnával by tam lidi a dělal by pořádně všechno proto, aby záměr dával 

smysl. P.K. shrnuje, že v roce 2012 byl podíl prodán se záměrem a po sedmi letech se 

diskutuje znovu na stejné téma, předpokládá, že nejdůležitější je text smlouvy a dotazuje se, 

zda je možné ji zveřejnit. Luboš Marek sděluje, že se poradí s právníkem, zda obec může 

smlouvu zveřejnit. J.F. se domnívá, že když obec prodává stavební pozemky, klade podmínky 

a v tomto případě jí stav objektu nevadí. Stanislav Pelc sděluje, že na objektu má obec svůj 

podíl, stav objektu nelze dávat za vinu pouze společnosti U čápa. J.F. se domnívá, že záměr 

byl hurá akce a provedené je pouze minimum. Zajímá se, proč zastupitelstvo chtělo 

odsouhlasit prodej, když dokonce vznikl odhad. Stanislav Pelc sděluje, že obec musí řešit, co 

s objektem dále. Vlastimil Plecháč sděluje, že společnost U čápa nemohla začít dělat, když se 

s obcí nedařilo dohodnout na financování. P.K. se domnívá, že ve smlouvě by mělo být 

stanoveno, zda je současný stav v rozporu nebo v souladu se smlouvou. Je-li v rozporu, měl 

by se napravit. Luboš Marek sděluje, že tyto podklady byly předány právníkovi. J.F. se 

domnívá, že společnost U čápa by měla podíl vrátit, jelikož nedodržela podmínky prodeje. 

Vlastimil Plecháč sděluje, že společnost nestavěla, protože se nedalo stavět s obcí dohromady, 

což v době prodeje nevěděli. J.F. se domnívá, že se neřešil ani ten nepořádek, který tam je. 

Stanislav Pelc sděluje, že termín dokončení prací nebyl stanoven. Luboš Marek se domnívá, 

že dokud nejsou podklady od právníka, je zbytečné o tom spekulovat. M.M. se dotazuje, proč 

společnost U čápa nechce podíl prodat zpět. Vlastimil Plecháč sděluje, že nevidí důvod, proč 

by měli prodávat. M.M. konstatuje, že společnost U čápa toho udělala v Příchovicích již dost, 

proto ho udivuje, že jim stav objektu nevadí. Vlastimil Plecháč sděluje, že vadí, na 

rekonstrukci objektu měl dva roky zajištěného stavbyvedoucího pana J., ale obec to nechtěla 

v té době financovat.  P.K. se domnívá, že nebude lepší stav, když objekt bude vlastnit 

společnost U čápa, i kdyby tam vzniklo cokoli, jedná se o špatný příklad pro ostatní. Stanislav 

Pelc sděluje, že obec podíl neprodá. J.F. sděluje, že obec podíl prodat chtěla a byl i zpracován 

odhad. Stanislav Pelc sděluje, že tehdy právník doporučil se objektu zbavit. Luboš Marek 

sděluje, že se nyní objektu obec zbavit nechce, čeká se na vyjádření právníka, diskuse je 

stejná jako při minulém jednání. J.F. se dotazuje, zda byl první prodej podílu za tu cenu 

v pořádku. Chtěl být u jednání s právníkem, ale bylo mu to odmítnuto. Luboš Marek sděluje, 

že se nejednalo o veřejné jednání zastupitelstva, nejdůležitější informace pro právníka  i pro 

budoucí jednání je prohlášení společnosti U čápa, že podíl obci zpět neprodají.   

K hlasování je předložen návrh odložení jednání o objektu čp. 176 v Příchovicích do doby 

obdržení vyjádření právního zástupce obce. 

Hlasování: 8 x ano 

 

 

………………………………….    …………………………………… 

Libor Masařík, ověřovatel     Petr Kučera, ověřovatel 

 

 

    ………………………………….. 

    Luboš Marek, starosta 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ 

z jednání zastupitelstva Obce Kořenov konaného dne 23.10.2019 

 

1. Zastupitelstvo obce Kořenov  

I. se seznámilo 

7. s návrhem změny č. 1 Územního plánu Kořenov, včetně odůvodnění  

8. s výsledky projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Kořenov 

9. se stanoviskem Krajského úřadu Libereckého kraje zn. OÚPSŘ/265/2016/OÚP; 

KULK/10313/2018/OÚP ze dne 14.02.2018           

10. s tím, že v rámci projednání podle ustanovení § 50 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

(dále jen stavební zákon), nebyla k návrhu změny č. 1 Územního plánu Kořenov 

uplatněna žádná písemná připomínka 

11. s tím, že v rámci veřejného projednání upraveného a posouzeného návrhu změny č.1 

Územního plánu Kořenov, podle ustanovení § 52 stavebního zákona nebyla k návrhu 

změny č. 1 Územního plánu Kořenov uplatněna žádná písemná připomínka ani 

námitka 

12. s výsledky řešení rozporů, které byly řešeny po společném jednání o návrhu změny č.1 

Územního plánu Kořenov s dotčeným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu 

(Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství) a s 

dotčeným orgánem ochrany přírody (Agentura ochrany přírody a krajiny České 

republiky, regionální pracoviště Liberecko, Správa Chráněné krajinné oblasti Jizerské 

hory)  

II. projednalo 

výsledky projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Kořenov dle předložené důvodové 

zprávy, včetně příloh 

III. souhlasí 

s vyhodnocením výsledků projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Kořenov, které 

zpracoval pořizovatel, resp. oprávněná úřední osoba pořizovatele, ve spolupráci s určeným 

zastupitelem, panem Stanislavem Pelcem, místostarostou obce – viz předložená důvodová 

zpráva, včetně příloh 

 

IV. ověřilo 

tímto, ve smyslu ustanovení § 54 odst. 2 stavebního zákona, že návrh změny č. 1 Územního 

plánu Kořenov není v rozporu: 

6. s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 1, č. 2 a č. 3  

7. se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje,  které nabyly účinnosti dne 

22.01.2012  

8. se stanovisky dotčených orgánů 

9. s výsledky řešení rozporů 

10. se stanoviskem Krajského úřadu Libereckého kraje 

zn. OÚPSŘ/265/2016/OÚP; KULK/10313/2018/OÚP ze dne 14.02.2018           

           

dle předloženého odůvodnění změny územního plánu, včetně částí zpracovaných 

pořizovatelem v souladu s ustanovením § 53 odst. 4 a odst. 5 stavebního zákona a 

s ustanovením § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen správní řád)  

V. vydává  

ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za použití ustanovení §55 ve 

spojení s § 54 stavebního  zákona, ustanovení § 171 až § 174 správního řádu, a  přílohy č. 7 



vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, 

opatřením obecné povahy  

 

změnu č. 1  Územního  plánu  Kořenov 

 

VI. ukládá 

pořizovateli změny č. 1 Územního plánu Kořenov, kterým je Obecní úřad Kořenov, zajistit 

další činnosti po vydání změny územního plánu, uložené pořizovateli územně plánovací 

dokumentace dle platné legislativy 

č.u. 123/19, 8 x ano 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 

2.1. Studii zastavitelnosti plochy P-Z31 Polubný, její dokončení a zaevidování 

č.u. 124/19, 8 x ano 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

2.2. směnu pozemků Obce Kořenov ppč.339/3, ppč. 350/3 a část ppč. 339/1  k.ú. Polubný 

za pozemky J.B. části ppč.348/1 a části ppč. 346/4  k.ú. Polubný. 

č.u. 125/19, 8 x ano 

 

2.3. prodej části ppč.1087/1 k.ú. Polubný J.Š., Kořenov za cenu 50 Kč za m2 se slevou pro 

místního občana. 

č.u. 126/19, 8 x ano 

 

2.4. odložení jednání o žádosti paní S.E., Polubný a manželů H. do provedení místního 

šetření za účasti dalšího spoluvlastníka sousedního pozemku paní D.M.. 

č.u. 130/19, 8 x ano 

 

2.5. odložení jednání o pronájmu části ppč. 1375/2 k.ú. Polubný do doby sjednání 

podmínek mezi oběma žadateli. 

č.u. 131/19, 8 x ano 

 

2.6. odložení žádosti o uzavření věcného břemene na ppč. 2899/11 k.ú. Polubný pro stavbu 

IV-12-4018229-JN, Kořenov, Polubný, p.č.2899/6-kNN,SS pro ČEZ Distribuce a.s. do doby 

dodání znaleckého posudku. 

č.u. 132/19, 8 x ano 

 

2.7. odložení jednání o prodeji ppč. 829/1 a části ppč. 828/1  k.ú. Příchovice u Kořenova 

do doby dodání znaleckého posudku pro stanovení ceny. 

č.u. 133/19, 8 x ano 

 

4.1. Rozpočtové opatření č. 4, kterým dojde k: 

navýšení příjmů o  5 066 459,-  na celkové příjmy  33 559 949,- 

navýšení výdajů o   617 000,- na celkové výdaje  38 888 690,- 

ponížení financování o  4 449 459,- na celkové financování 5 328 741,- 

a změně závazných ukazatelů dle návrhu 

č.u. 134/19, 8 x ano 

 



 4.3. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019  o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Kořenov 

č.u. 128/19, 8 x ano 

 

4.4. zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 k trvalému označování  psů mikročipy a 

vedení evidence jejich chovatelů na území Obce Kořenov vydáním zrušující Obecně závazné 

vyhlášky č. 2/2019 

č.u. 129/19, 8 x ano 

 

4.6. zadání  opravy havárie kanalizace od bývalé ČOV pilských bytovek panu O.H. 

č.u. 135/19, 8 x ano 

 

6. odložení jednání o objektu čp. 176 v Příchovicích do doby obdržení vyjádření 

právního zástupce obce. 

č.u. 136/19, 8 x ano 

 

Zastupitelstvo obce doporučuje: 

 

2.5. uzavřít nájemní smlouvu na ppč. 1375/6 a část ppč. 1379/3 k.ú. Polubný s All4Car 

s.r.o., Praha za účelem parkování za cenu 10Kč/m2/rok. 

č.u. 131/19, 8 x ano 

 

4.2. uzavření nájemní smlouvy na byt č.2 v Kořenově čp.829 s paní I.J., Polubný na dobu 

určitou 1 rok. 

č.u. 127/19, 8 x ano 

 

 

 

 

……………………………    …………………………………… 

Luboš Marek, starosta    Stanislav Pelc, místostarosta 


