
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Dlouhoňovice č. 2/2012 
ze dne 17. 4. 2012 

 
Zastupitelstvo obce 
1. Bere na vědomí informace: 

1.1. místostarosty, předsedů výborů a komisí: viz. zápis 
1.2.   

nesouhlasné stanovisko občanů Dlouhoňovic s územní studií přivaděče rychlostní silnice 
R35, pro které jsou  naprosto nepřijatelné varianty vedoucí zastavěnou částí obce, 
konkrétně varianty  tras A,C a D. Tyto varianty by měly naprosto fatální dopad na 
nemovitosti v blízkosti tras a obyvatele v nich žijících. Občané Dlouhoňovic zároveň 
naprosto odmítají účelové předražení varianty B, která nevede zastavěnými částmi obce. 
Stavba 3 tunelů v celkové délce cca 2 km  se jeví jako zbytečná a dokládá jednoznačnou 
snahu účelově tuto trasu předražit a diskvalifikovat ji tak při konečném výběru trasy 
přivaděče rychlostní silnice R35. 

2. Schvaluje: 
2.1. řešení připomínek a námětů k Návrhu UP Dlouhoňovice dle přílohy 
2.2. nákup přívěsného vozíku od P.N. za částku 13 025,-Kč 
2.3. nákup materiálu na ozvučení hřiště a hřbitova dle návrhu pana Silbera ve výši 45000,-Kč 
2.4. firmu Vencl servis s.r.o. jako zhotovitele na akci „ zatrubnění dešťové kanalizace v ul. 

Dvorská“  na pozemku parc. č. 550/2 ve výši 89 664,- Kč (včetně DPH) 
2.5. ceník pro pronájem přívěsu za auto v majetku obce pouze pro občany Dlouhoňovic takto: 

do 3 hod…. 200,-Kč, 3 hod – 1 den… 250,-Kč, na více dní 200,- Kč/den 
3. Vydává 

3.1.  
Zastupitelstvo obce Dlouhoňovice příslušné podle § 6 odst. 5, písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití 
§ 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci  a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů,  vydává Územní plán Dlouhoňovice pro 
k. ú. Dlouhoňovice formou opatření obecné povahy č. 1/2012 , které je přílohou 
usnesení č. 2/ 2012, z 17. 4. 2012. 

4. Neschvaluje: 
4.1.  Vyhlášení záměru na prodej pozemkové parcely č.parc.696 do doby vyjasnění 

vlastnických vztahů a budoucích záměrů nabyvatele  objektu bývalé „mlékarny“. 
5. Ukládá: 

5.1.  
členům zastupitelstva, aby na všech jednáních, kterých se budou účastnit, a na kterých 
bude problematika přivaděče rychlostní silnice R 35 projednávána, varianty A, C, D 
odmítli a podpořili variantu B. 

5.2 místostarostovi – realizovat bod 2.2, 2.4, 
5.3 panu Silberovi – realizovat bod 2.3. 
 
 
 

 
 
Usnesení bylo schváleno nadpoloviční většinou 6 hlasů  
Schůze byla ukončena v  Dlouhoňovicích dne 17. 4. 2012 v 19,20 hod 
Zapsal: Jan Vych 


