Město Velvary, náměstí Krále Vladislava l, 273 24 Velvary
tel. 315 617 001, fax 315 617 000, e-mail: el.podatelna@velvary.cz
__________________________________________________________

Z á p i s č. 5/2018
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Velvary
konaného dne 1. srpna 2018 od 18:00 hod. v sálu městského muzea
Přítomni: dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Ing. Saifrt, pí. Vosmíková
Návrhová komise: Ing. Valchářová, Mgr. Kolínková
Program jednání:
1. Úvod
2. Zpráva starosty o dění ve městě
3. Zpráva místostarosty o investičních akcích, zprávy z jednání výborů
4. Přehled dotačních záměrů, investic a akcí pro rok 2018
5. Rozpočtové opatření č. 4/2018 - návrh
6. Prodej částí pozemků parc. č. 1957/1, 857/1 v k. ú. Velvary společnosti ČEZ
Distribuce, a.s.
7. Prodej pozemku č. 2 – části pozemku města parc. č. 1414/1 v k. ú. Velvary – pozemky
k výstavbě RD u Horova mlýna
8. Vydání změny č. 6 Územního plánu města Velvary
9. Pozvánky na blízké i vzdálenější kulturní, společenské a další akce
10. Rozprava
11. Závěr
1. Úvod
Zasedání bylo zahájeno v 18:05 hod., starosta konstatoval, že zastupitelstvo města je
usnášeníschopné, je přítomno 11 členů. Pan starosta v úvodu přivítal přítomné a omluvil
členy zastupitelstva města p. Ledvinku a Ing. Tlustou. V průběhu zasedání se dostaví pí.
Štefaniková. Patnáctý mandát je neobsazen, neboť již není žádný další náhradník.
Pan starosta navrhl za členy návrhové komise Ing. Valchářovou a Mgr. Kolínkovou (PRO –
11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0) a za ověřovatele zápisu Ing. Saifrta a pí. Vosmíkovou
(PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
Na zasedání zastupitelstva města se dostavila členka pí. Šárka Štefaniková. Počet přítomných
členů zastupitelstva města se zvýšil na 12.
Poté starosta požádal zastupitelstvo města o návrhy na doplnění programu. Doplnění
programu nebylo žádným členem zastupitelstva navrženo. Starosta navrhl úpravu programu
následovně – za bod 8. vložit nový bod 9. s názvem „Návrh na uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene plynárenského zařízení v pozemku města parc. č. 870/14 v k. ú. Velvary“.
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Stávající body programu 9., 10. a 11. navrhl starosta nově označit jako body 10., 11. a 12.
Poté starosta města navrhl takto upravený program zasedání zastupitelstva města schválit.
Program zasedání byl schválen dle upraveného návrhu (PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE
– 0).
2. Zpráva starosty o dění ve městě
Pan starosta přednesl svou zprávu, která obsahovala shrnutí činnosti za dobu od posledního
zasedání zastupitelstva města. Zastupitelstvo města vzalo uvedenou zprávu na vědomí.
3. Zpráva místostarosty o investičních akcích, zprávy z jednání výborů
Místostarosta informoval o předání revitalizované vodní nádrže na Velké Bučině, které se
uskuteční dne 3. 8. 2018. Došlo k dokončení projektu Výstavby varovného systému, nyní se
zkouší funkčnost bezdrátového rozhlasu. Město sbírá připomínky občanů. Byla dokončena
oprava kanalizace v ul. Růžová, nyní se čeká na přeložení elektrického vedení do země
(provede společnost ČEZ). Poté město zrekonstruuje povrch uvedené ulice. Městu bylo
dodáno vozidlo Multicar, které bylo přiděleno technické četě. Probíhá rekonstrukce krovu,
střechy a fasády na náměstí (dům č. p. 9). Probíhá restaurování vitráží oken kostela sv. Jiří.
Na pozemcích města u Horova mlýna, které jsou nabízeny k prodeji, probíhá výstavba
přípojek (voda a kanalizace je již hotová, čeká se na výstavbu plynovodních přípojek).
Středočeský kraj provádí rekonstrukci mostu v ul. Za Roudnickou branou, reálný termín
dokončení je do konce září 2018. Zastupitelstvo města vzalo informaci místostarosty o
probíhajících a připravovaných investičních akcích ve městě na vědomí.
4. Přehled dotačních záměrů, investic a akcí pro rok 2018
Starosta města informoval o získané dotaci na kanalizaci na Velké Bučině. Celkové náklady
této akce se pohybují okolo 23 mil. Kč. Město získalo stavební povolení na rekonstrukci sálu
hotelu Záložna. Nyní se zpracovává statické posouzení. Město získalo dotaci na 2 pracovní
místa asistentů kriminality (místa by měla být obsazena od října 2018). Byla podána žádost o
dotaci na zefektivnění státní správy. V rámci této dotace město zaktualizuje své rozvojové
dokumenty. Zastupitelstvo města vzalo uvedenou informaci na vědomí.
5. Rozpočtové opatření č. 4/2018 - návrh
Z důvodu změny vztahu rozpočtu města k jiným rozpočtům v oblasti příjmů i výdajů (dáno
zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a úpravou dle dosahované
skutečnosti na straně příjmů a změny potřeb na straně výdajů je třeba schválit zastupitelstvem
města rozpočtové opatření č. 4/2018. Na straně příjmů jsou úpravy dle skutečnosti. Na straně
výdajů jsou evidovány zejména náklady související s rekonstrukcí dvou přečerpávacích stanic,
s opravami v budově Sokolovny a vybavením multikáry. Rada města projednala uvedené
rozpočtové opatření na svém jednání dne 30. 7. 2018 a doporučila jej zastupitelstvu města
schválit. Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 4/2018 ve znění předloženého
návrhu (PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
6. Prodej částí pozemků parc. č. 1957/1, 857/1 v k. ú. Velvary společnosti ČEZ Distribuce,
a.s.
Zastupitelstvu města byl předložen návrh prodeje částí pozemků parc. č. 1957/1, 857/1 v k. ú.
Velvary na základě žádosti společnosti Meritum Kladno – Projekce s.r.o., která je pověřena
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společností ČEZ Distribuce, a.s. Jedná se o části pozemků v ul. Malovarská o přibližné
celkové výměře 23 m2, které společnost použije k výstavbě trafostanice pro výstavbu 8 RD v
této lokalitě (investor pí
). Pro stanovení obvyklé ceny částí pozemků byl požádán
odhadce nemovitostí. Obvyklá cena byla stanovena odhadcem ve výši
30 000,- Kč. Záměr prodeje schválilo zastupitelstvo města dne 20. 6. 2018. V zákonné lhůtě
vyvěšení záměru na úřední desce se jiný zájemce nepřihlásil. Rada města projednala uvedený
návrh na svém jednání dne 30. 7. 2018 a doporučila zastupitelstvu města navržený prodej
schválit. Zastupitelstvo města schválilo prodej částí pozemků parc. č. 1957/1 a 857/1 v k. ú.
Velvary o celkové výměře cca 23 m2 společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem v Děčíně za
stanovenou cenu 30 000,00 Kč s tím, že kupující uhradí geometrické rozdělení pozemků a
návrh na vklad do katastru nemovitostí (PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
7. Prodej pozemku č. 2 – části pozemku města parc. č. 1414/1 v k. ú. Velvary – pozemky
k výstavbě RD u Horova mlýna
Zastupitelstvo města schválilo vyhlášení záměru prodeje 8 pozemků vhodných pro výstavbu
rodinných domů v lokalitě K Horovu mlýnu. Nabídka pozemků byla zveřejněna na portálu
Aukro.cz, přičemž jako nejnižší podání byla stanovena cena 1 565,-- Kč/m2, kterou
zastupitelstvo města stanovilo jako cenu minimální. Dne 11. 7. 2018 zakoupil na portálu
Aukro.cz tento pozemek do vlastnictví pan
,
,
. Jedná se o pozemek označený jako pozemek č. 2 o celkové rozloze 993 m2 za
kupní cenu 1 554 045,00 Kč. Starosta v této souvislosti také uvedl průběžnou bilanci prodeje
pozemků. Realizace přípojek bude stát 2.465.377,30 Kč (vč. DPH), výstavba komunikace bude
stát 4.866.686,50 Kč (vč. DPH), celkem tedy náklady města na přípravu stavebních pozemků
vyjdou na 7.332.063,80 Kč vč. DPH (+ bude nutné počítat s náklady na předělání
přečerpávací stanice). Zatím se prodalo 5 pozemků za celkovou částku 6.784.275,-- Kč.
K prodeji zbývají ještě 3 pozemky. Rada města projednala uvedený bod na svém jednání dne
30. 7. 2018 a doporučila zastupitelstvu města uvedený prodej schválit. Zastupitelstvo města
schválilo prodej části pozemku parc. č. 1414/1 v kat. území Velvary (dle oddělovacího
geometrického plánu pozemek parc. č. 1414/21 v kat. území Velvary) o rozloze 993 m2 do
, trvale bytem
, za
vlastnictví pana
kupní cenu 1 554 045,00 Kč (PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
8. Vydání změny č. 6 Územního plánu města Velvary
Zastupitelstvu města byl předložen materiál související s vydáním změny č. 6 Územního plánu
města Velvary, která se týká rozvoje společnosti MT Comax. Starosta na úvod připomněl
všechny kroky a jednání, které během dvouletého procesu proběhly a poděkoval všem
zúčastněným za spolupráci a za to, že se podařilo najít kompromisní řešení. V rámci rozpravy
se přihlásil s dotazem člen zastupitelstva p. Jandouš, který by chtěl vědět, jaké stavby budou
umístěny na ploše 6 ha s funkčním využitím smíšená výroba. Pan Jandouš připomněl, že
původní záměr byl na uvedeném území postavit skladovací haly. Pořizovatel
v této
věci uvedl, že uvedené funkční využití je v územním plánu pro areál společnosti MT Comax již
nyní, plocha se pouze zvětšila. Konkrétní stavby podléhají územnímu řízení a město se k nim
může vyjadřovat. Současně budou podléhat posuzování vlivu na životní prostředí tzv. EIA.
Poté starosta nechal hlasovat o celém usnesení: Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
1. informaci pořizovatele k dokumentům
 vyhodnocení společného jednání o návrhu změny č. 6 územního plánu města Velvary
(dále také jen „změna č. 6“) konaného dne 21. listopadu 2017, uvedené v příloze č. 3
tohoto usnesení;
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pokyny pro úpravu návrhu změny č. 6 po společném jednání konaném dne 21. listopadu
2017, uvedené v příloze č. 4 tohoto usnesení;
 záznam o průběhu veřejného projednání návrhu změny č. 6 konaného dne 20. června
2018, uvedený v příloze č. 5 tohoto usnesení;
 vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 6 konaného dne 20. června 2018,
uvedené v příloze č. 6 tohoto usnesení;
2. prohlášení pořizovatele vysvětlující absenci stanoviska Krajského úřadu Středočeského
kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský úřad“), k
posouzení návrhu změny č. 6 podle § 50 odst. 7 ve spojení s § 55 odst. 2 a § 188 odst. 3
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), uvedené v příloze č. 2 tohoto
usnesení.
3. zdůvodnění pořizovatele, jak zohlednil pro fázi vydání změny č. 6 podmínky, vyplývající
ze stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a
zemědělství, čj. 015581/ /2018/KUSK ze dne 16. února 2018, k posouzení vlivů provádění
změny č. 6 ÚPM Velvary na životní prostředí, tzv. „stanovisko SEA“.
4. sdělení pořizovatele, že k veřejnému projednání návrhu změny č. 6 nebyly uplatněny
žádné námitky podle § 52 odst. 3 stavebního zákona ve spojení s 55 odst. 2 a § 188 odst.
3 stavebního zákona.
Zastupitelstvo města ověřilo návrh změny č. 6 územního plánu města Velvary podle § 54 odst.
2 ve spojení s § 55 odst. 2 a § 188 odst. 3 stavebního zákona a konstatovalo, že
 není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky, schválenou usnesením
vlády České republiky č. 929 dne 20. července 2009, ve znění Aktualizace č. 1, schválené
usnesením vlády České republiky č. 276 ze dne 15. dubna 2015;
 není v rozporu se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje účinnými dne 22.
února 2012, ve znění 1. aktualizace účinné dne 26. srpna 2015;
 není v rozporu se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu, jak je
doloženo přílohami č. 2, 3 a 6 tohoto usnesení;
 při projednávání návrhu změny č. 6 nebyl řešen žádný rozpor postupem podle § 136 odst.
6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“).
Zastupitelstvo města vydalo změnu č. 6 územního plánu města Velvary (zhotovitel PRISVICH,
s.r.o., IČO 27101053, projektant
, autorizovaný architekt
ČKA 02667) postupem podle § 171 a násl. správního řádu a v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) a
§ 43 odst. 4 ve spojení s § 55 odst. 2 a § 188 odst. 3 stavebního zákona, ve formě opatření
obecné povahy č. 1/2018/OOP uvedeného příloze č. 1 tohoto usnesení.
Zastupitelstvo města uložilo starostovi města:
1. zajistit vyhotovení územního plánu města Velvary zahrnujícího úplné znění po vydání
změny č. 6 (dále jen „úplné znění“) a toto vyhotovení po nabytí účinnosti změny č. 6
opatřit záznamem o účinnosti;
2. doručit změnu č. 6 vydanou ve formě opatření obecné povahy č. 1/2018/OOP v souladu s
§ 173 odst. 1 správního řádu a úplné znění veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu
a po dni doručení změny č. 6 a úplného znění vyznačit účinnost změny č. 6;
3. poskytnout úplné znění po vydání změny č. 6, opatřenou záznamem o účinnosti,
stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu;
4. zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup změnu č. 6 a úplné znění a místa, kde je
možné do těchto dokumentací a do dokladové dokumentace změny č. 6 nahlížet, a oznámit
toto jednotlivě dotčeným orgánům neuvedeným v předchozím bodu;
5. zohlednit ve fázi uplatňování změny č. 6 a následném zpracování dokumentace posouzení
vlivů na životní prostředí konkrétního záměru (tzv. „dokumentace EIA“) dodržení
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podmínek, za nichž bylo vydáno souhlasné stanovisko Krajského úřadu Středočeského
kraje, čj.015581/2018/KUSK ze dne 16. února 2018, k posouzení vlivů provádění změny
č. 6 na životní prostředí, tzv. „stanovisko SEA“;
6. zpracovat registrační list změny č. 6 a podat návrh krajskému úřadu na vložení jeho dat
do evidence územně plánovací činnosti;
7. uložit změnu č. 6, včetně dokladů o jejím pořizování, do archivu města Velvary.
(PRO – 9, PROTI – 3, ZDRŽEL SE – 0).
9. Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene plynárenského zařízení v pozemku
města parc. č. 870/14 v k. ú. Velvary
V roce 2017 byla vybudovaná přípojka plynu pro RD Nábřeží č. p. 552 (v souladu se
stavebním povolením), na pozemku parc. č. 870/14 v k. ú. Velvary (pozemek je ve vlastnictví
města Velvary). Po realizaci stavby plynové přípojky jedná stavebník pan
s dodavatelem plynu, aby plynovou přípojku od něj odkoupili. Z výše uvedeného důvodu byla
předložena žádost pana
na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
s městem Velvary, s GasNet, s. r. o. (zastoupena spol. GridServices s.r.o.) a p.
. Částka na úhradu věcného břemene byla vypočítána dle platného ceníku věcných
břemen na území města v celkové výši 920,-- Kč včetně DPH. Stavebník rovněž uhradí
náklady na pořízení geometrického plánu a návrh na vklad břemene do katastru nemovitostí.
Rada města projednala uvedený návrh na svém jednání dne 30. 7. 2018 a doporučila jej
zastupitelstvu města schválit. Zastupitelstvo města schválilo uzavření Smlouvy o zřízení
věcného břemene na vybudovanou přípojku plynu v pozemku města parc. č. 870/14 v k. ú.
Velvary se společností GasNet, s. r. o. zastoupenou spol. GridServices, s. r. o. a
s tím, že stavebník uhradí náklady na pořízení geometrického plánu a
návrh na vklad břemene do katastru nemovitostí (PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
10. Pozvánky na blízké i vzdálenější kulturní, společenské a další akce
Starosta města pozval členy zastupitelstva a občany na velvarský maraton, který se uskuteční
dne 6. 10. 2018, na oslavu výročí 100 let založení republiky, která se bude konat dne 25. 10.
2018 a dále pozval všechny přítomné ke komunálním volbám, které se uskuteční ve dnech 5. –
6. 10. 2018. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o kulturních, společenských a
dalších akcích sdělené starostou města.
16. Rozprava
V rámci rozpravy nikdo nevystoupil.
17. Závěr
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva města v 19:00 hodin.

…………………………………..
ověřovatelé zápisu

………………………………
starosta města
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Město Velvary, náměstí Krále Vladislava l, 273 24 Velvary
tel. 315 617 001, fax 315 617 000, e-mail: el.podatelna@velvary.cz
__________________________________________________________

U s n e s e n í č. 5/2018
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Velvary
konaného dne 1. srpna 2018 od 18:00 hod. v sále městského muzea
Zastupitelstvo města schvaluje:
-

-

-

program zasedání zastupitelstva města, dle upraveného návrhu,
ověřovatele zápisu (Ing. Saifrt, pí. Vosmíková) a návrhovou komisi (Ing. Valchářová,
Mgr. Kolínková),
rozpočtové opatření č. 4/2018 ve znění přiloženého materiálu,
prodej částí pozemků parc. č. 1957/1 a 857/1 v k. ú. Velvary o celkové výměře cca 23
m2 společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně za stanovenou cenu 30 000,-Kč s tím, že kupující uhradí geometrické rozdělení pozemků a návrh na vklad do
katastru nemovitostí,
prodej části pozemku parc. č. 1414/1 v kat. území Velvary (dle oddělovacího
geometrického plánu pozemek parc. č. 1414/21 v kat. území Velvary) o rozloze 993
m2 do vlastnictví pana
trvale bytem
, za kupní cenu 1 554 045,00 Kč,
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na vybudovanou přípojku plynu
v pozemku města parc. č. 870/14 v kat. území Velvary se společností GasNet, s. r. o.
zastoupena spol. GridServices, s. r. o. a
s tím, že stavebník
uhradí náklady na pořízení geometrického plánu a návrh na vklad břemene do katastru
nemovitostí.

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
-

-

zprávu přednesenou starostou města za období od uplynulého zasedání zastupitelstva,
zprávu přednesenou místostarostou města o probíhajících a připravovaných
investičních akcích,
přehled dotačních záměrů, investic a akcí pro rok 2018,
informaci pořizovatele k dokumentům
 vyhodnocení společného jednání o návrhu změny č. 6 územního plánu města
Velvary (dále také jen „změna č. 6“) konaného dne 21. listopadu 2017, uvedené v
příloze č. 3 tohoto usnesení;
 pokyny pro úpravu návrhu změny č. 6 po společném jednání konaném dne 21.
listopadu 2017, uvedené v příloze č. 4 tohoto usnesení;
 záznam o průběhu veřejného projednání návrhu změny č. 6 konaného dne 20.
června 2018, uvedený v příloze č. 5 tohoto usnesení;
 vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 6 konaného dne 20. června
2018, uvedené v příloze č. 6 tohoto usnesení;
prohlášení pořizovatele vysvětlující absenci stanoviska Krajského úřadu
Středočeského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský
úřad“), k posouzení návrhu změny č. 6 podle § 50 odst. 7 ve spojení s § 55 odst. 2 a §
188 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), uvedené v příloze
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-

-

-

č. 2 tohoto usnesení.
zdůvodnění pořizovatele, jak zohlednil pro fázi vydání změny č. 6 podmínky,
vyplývající ze stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství, čj. 015581/ /2018/KUSK ze dne 16. února 2018, k posouzení
vlivů provádění změny č. 6 ÚPM Velvary na životní prostředí, tzv. „stanovisko SEA“.
sdělení pořizovatele, že k veřejnému projednání návrhu změny č. 6 nebyly uplatněny
žádné námitky podle § 52 odst. 3 stavebního zákona ve spojení s 55 odst. 2 a § 188
odst. 3 stavebního zákona.
informaci o konání blízkých kulturních, společenských a dalších akcí.

Zastupitelstvo města ověřilo návrh změny č. 6 územního plánu města Velvary podle § 54
odst. 2 ve spojení s § 55 odst. 2 a § 188 odst. 3 stavebního zákona a konstatuje, že
-

-

není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky, schválenou usnesením
vlády České republiky č. 929 dne 20. července 2009, ve znění Aktualizace č. 1,
schválené usnesením vlády České republiky č. 276 ze dne 15. dubna 2015;
není v rozporu se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje účinnými dne 22.
února 2012, ve znění 1. aktualizace účinné dne 26. srpna 2015;
není v rozporu se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu, jak
je doloženo přílohami č. 2, 3 a 6 tohoto usnesení;
při projednávání návrhu změny č. 6 nebyl řešen žádný rozpor postupem podle § 136
odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“).

Zastupitelstvo města vydává změnu č. 6 územního plánu města Velvary (zhotovitel
PRISVICH, s.r.o., IČO 27101053, projektant
, autorizovaný
architekt ČKA 02667) postupem podle § 171 a násl. správního řádu a v souladu s § 6 odst. 5
písm. c) a § 43 odst. 4 ve spojení s § 55 odst. 2 a § 188 odst. 3 stavebního zákona, ve formě
opatření obecné povahy č. 1/2018/OOP uvedeného příloze č. 1 tohoto usnesení.
Zastupitelstvo města ukládá starostovi města:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

zajistit vyhotovení územního plánu města Velvary zahrnujícího úplné znění po vydání
změny č. 6 (dále jen „úplné znění“) a toto vyhotovení po nabytí účinnosti změny č. 6
opatřit záznamem o účinnosti;
doručit změnu č. 6 vydanou ve formě opatření obecné povahy č. 1/2018/OOP v souladu s
§ 173 odst. 1 správního řádu a úplné znění veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu
a po dni doručení změny č. 6 a úplného znění vyznačit účinnost změny č. 6;
poskytnout úplné znění po vydání změny č. 6, opatřenou záznamem o účinnosti,
stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu;
zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup změnu č. 6 a úplné znění a místa, kde
je možné do těchto dokumentací a do dokladové dokumentace změny č. 6 nahlížet, a
oznámit toto jednotlivě dotčeným orgánům neuvedeným v předchozím bodu;
zohlednit ve fázi uplatňování změny č. 6 a následném zpracování dokumentace posouzení
vlivů na životní prostředí konkrétního záměru (tzv. „dokumentace EIA“) dodržení
podmínek, za nichž bylo vydáno souhlasné stanovisko Krajského úřadu Středočeského
kraje, čj.015581/2018/KUSK ze dne 16. února 2018, k posouzení vlivů provádění změny
č. 6 na životní prostředí, tzv. „stanovisko SEA“;
zpracovat registrační list změny č. 6 a podat návrh krajskému úřadu na vložení jeho dat
do evidence územně plánovací činnosti;

7

7.

uložit změnu č. 6, včetně dokladů o jejím pořizování, do archivu města Velvary.

………………………………….
Ing. František Saifrt
ověřovatel

………………………………….
PhDr. Radim Wolák
starosta města

………………………………….
Radka Vosmíková
ověřovatel
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