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Usnesení ze ZM Chrastava dne 24. října 2011 

Datum konání: 24. 10. 2011 

2011/08/I 

ZM schválilo 

ověřovatele zápisu: Mgr. Ingeborg Henzlová a Bc. Mgr. Aleš Trpišovský  

 

2011/08/II 

ZM schválilo 

navržený program zasedání:  
1) Diskuse s občany 
2) Obecně závazné vyhlášky  
3) Finance 
4) Změna územního plánu 
5) Různé 
6) Diskuse 

 

K bodu č. 2 2011/08/III 

ZM 

1) v y d a l o  
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové hry a 
loterie a jiné podobné hry (příloha č. 1 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/st/2011/08/3_2011.doc  
2) s c h v á l i l o  
podání žádosti Ministerstvu vnitra České republiky o neprodlené posouzení této obecně závazné vyhlášky (příloha č. 2 k 
originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/st/2011/08/zadostmv.doc  
 
Předložil ST. 

 

2011/08/IV 

ZM vydalo 

obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní 
videoloterijní terminál a herní místo lokálního herního systému (příloha č. 3 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2011/08/ozv-4-2011.doc   
 
Předložil HFO. 

 

2011/08/V 

ZM vydalo 
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obecně závaznou vyhlášku č. 5/2011, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2009 ze dne 22. června 
2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů (příloha č. 4 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2011/08/ozv-5-2011.doc   
 
Předložil HFO. 

 

2011/08/VI 

ZM vydalo 

obecně závaznou vyhlášku č. 6/2011, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/1999 a vyhláška č. 3/2004 o 
poskytování půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu (fond rozvoje bydlení) (příloha č. 5 k originálu 
usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2011/08/ozv-6-2011.doc   
 
Předložil HFO. 

 

K bodu č. 3 2011/08/VII 

ZM schválilo 

návrh 3. změny rozpočtu a investičního plánu na r. 2011 (příloha č. 6 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2011/08/znak.doc   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2011/08/3-zmena-2011.xls   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2011/08/investicni-plan-3-zmena-2011.xls   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2011/08/komentar-3-zmena-2011.xls   

 

K bodu č. 4 2011/08/VIII 

ZM odložilo 

pořízení změny územního plánu města Chrastava, dle žádosti pana Jana Kačani, Horní Vítkov 79, 463 31 Chrastava o 
změnu na p.p.č. 1035/2 o výměře 1269 m2 a na p.p.č. 1033 o výměře 461 m2 v k.ú. Horní Vítkov, obec Chrastava, ze 
stávající plochy občanské vybavenosti na plochu pro výstavbu 1 RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní 
venkovského typu), dle situace (příloha č. 7 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/ovus/2011/08/kacani.doc   

 

2011/08/IX 

ZM zamítlo 

návrh na pořízení změny územního plánu města Chrastava, dle žádosti paní Marty Kašparové, Dolní Vítkov 59, 463 31 
Chrastava o změnu na p.p.č. 996/1 o výměře 9340 m2 v k.ú. Horní Vítkov, obec Chrastava, ze stávající plochy luk a 
pastvin a z části plochy občanské vybavenosti na plochu pro výstavbu 3 RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní 
venkovského typu), dle situace (příloha č. 8 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/ovus/2011/08/kasparova1.doc   

 

2011/08/X 
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ZM schválilo 

pořízení změny územního plánu města Chrastava, dle žádosti paní Marty Kašparové, Dolní Vítkov 59, 463 31 Chrastava 
o změnu na části p.p.č. 603/1 o výměře 8350 m2 (celková výměra 40431 m2) v k.ú. Dolní Vítkov, obec Chrastava, ze 
stávající plochy luk a pastvin pro výstavbu 4 RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní venkovského typu), dle situace 
(příloha č. 9 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/ovus/2011/08/kasparova2.doc   

 

2011/08/XI 

ZM schválilo 

pořízení změny územního plánu města Chrastava, dle žádosti paní Marty Kašparové, Dolní Vítkov 59, 463 31 Chrastava 
o změnu na p.p.č. 538 o výměře 7691 m2 v k.ú. Dolní Chrastava, obec Chrastava, ze stávající plochy sadů a zahrad na 
plochu pro výstavbu RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní venkovského typu), dle situace (příloha č. 10 k originálu 
usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/ovus/2011/08/kasparova3.doc   

 

2011/08/XII 

ZM schválilo 

pořízení změny územního plánu města Chrastava – dle žádosti manželů Aleny a Vladimíra Šimkových, Sportovní 113, 
463 31 Chrastava o změnu na p.p.č. 1266/1 o výměře 678 m2 v k.ú. Chrastava I, obec Chrastava, ze stávající plochy luk 
a pastvin na plochu pro výstavbu 1 RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní venkovského typu), dle situace (příloha č. 
11 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/ovus/2011/08/simek.doc   

 

2011/08/XIII 

ZM zamítlo 

pořízení změny územního plánu města Chrastava – dle žádosti paní Věry Čermákové, Andělská Hora 14, 463 31 
Chrastava o změnu na p.p.č. 412/2 v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy, obec Chrastava, o výměře plochy 6843 m2 ze 
stávající plochy luk a pastvin na plochu pro výstavbu RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní venkovského typu), dle 
situace (příloha č. 12 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/ovus/2011/08/cermakova.doc   

 

2011/08/XIV 

ZM schválilo 

pořízení změny územního plánu města Chrastava – dle žádosti manželů Dagmary a Jarolíma Hajslových, Střelecký vrch 
668, 463 31 Chrastava o změnu na p.p.č. 718/3 v k.ú. Horní Chrastava, obec Chrastava, o výměře plochy 817 m2 ze 
stávající plochy rekreace zahrádkářské osady na plochu pro výstavbu RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní 
městského typu), dle situace (příloha č. 13 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/ovus/2011/08/hajsl.doc   

 

2011/08/XV 
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ZM schválilo 

pořízení změny územního plánu města Chrastava – dle žádosti pana Luboše Stříbrného, Na Valech 19, č.p. 786, 460 14 
Liberec 14 o změnu na p.p.č. 812 o výměře 1572 m2 v k.ú. Horní Vítkov, obec Chrastava, ze stávající plochy ochranné 
a doprovodné zeleně na plochu pro výstavbu 1 RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní venkovského typu), dle 
situace (příloha č. 14 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/ovus/2011/08/stribrny.doc   

 

2011/08/XVI 

ZM zamítlo 

pořízení změny územního plánu města Chrastava – dle žádosti společnosti Forever company s.r.o., V Předpolí 30, č.p. 
1452, 100 00 Praha, o změnu na p.p.č. 395/3 o výměře 157 m2, p.p.č. 864/11 o výměře 88427 m2, 864/12 o výměře 
2978 a na p.p.č. 919/1 o výměře 874 m2 vše v k.ú. Chrastava I, obec Chrastava, ze stávající plochy orné půdy a lesní 
zeleně na plochu pro komerční výstavbu RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní městského typu), dle situace 
(příloha č. 15 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/ovus/2011/08/forever.doc   

 

2011/08/XVII 

ZM odložilo 

pořízení změny územního plánu města Chrastava – dle žádosti pana Bohuslava Havla, Sedmidomská 123, 463 31 
Chrastava, o změnu na p.p.č. 489/4 v k.ú. Dolní Chrastava, obec Chrastava, ze stávající plochy orné půdy na plochu pro 
výstavbu dvou RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní městského typu ), dle situace (příloha č. 16 k originálu 
usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/ovus/2011/08/havel.doc   

 

2011/08/XVIII 

ZM rozhodlo 

1. v souladu s ust. § 45 odst. 4. zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, o úplné úhradě nákladů jednotlivých žadatelů schválených změn, a to podílem dle počtu schválených změn 
2. o pořízení změn schváleného územního plánu města Chrastava dle usnesení ZM č. 2011/08/VIII – 2010/08/XVIII, ve 
které dojde k uzavření dohody dle odst.1 v termínu do 31. 3. 2012, v souladu s pravidly postupu při pořizování změn 
schváleného územního plánu města Chrastava schválené Radou města Chrastava dne 26. 1. 2009 
http://www.chrastava.cz/uzemniplan/Pravidlaup.htm   
 
Předložil OVÚS. 

 

K bodu č. 5 2011/08/XIX 

ZM schválilo 

návrh dohody o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku mezi Policií České 
republiky, Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje, obvodním oddělením Chrastava a Městem Chrastava (příloha 
č. 17 k originálu usnesení) a pověřilo starostu jejím podpisem. 
http://www.chrastava.com/zm/taj/2011/08/dohoda-o-spolupraci-mesto-chrastava-policie-cr.doc   
 
Předložil ST na návrh velitele PČR. 
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2011/08/XX 

1) ZM vzalo na vědomí 

informaci ORM o stavu odstraňování škod po povodni - rozestavěnost dotačních akcí ke dni 10. října 2011 (příloha č. 18 
k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/taj/2011/08/odstraneni-skod.xls   
 
Předložil TAJ. 

 

2) ZM vzalo na vědomí 

situaci s firmou Baltom s.r.o (příloha č. 19a až 19d k originálu usnesení) 
a) dopis insolvenční správkyni http://www.chrastava.com/zm/st/2011/08/a-dopis.doc  
b) dopis soudkyni Mgr. Vandě Rozsypalové http://www.chrastava.com/zm/st/2011/08/b-dopis.doc  
c) dopis advokátovi Mgr. Martinovi Vondroušovi  
http://www.chrastava.com/zm/st/2011/08/c-dopis.doc  
d) vyjádření insolvenční správkyně http://www.chrastava.com/zm/st/2011/08/d-vyjadreni.jpg  
 
Předložil ST.  

 

 

 

Ing. Michael Canov, starosta 

 

 

Zita Václavíková, místostarostka  


