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ZÁPIS  

23. mimořádné jednání Rady města Úvaly, 

 konané dne 16. 12. 2019 v 8:00 hod.  

Zasedací místnost, MěÚ, Arnošta z Pardubic 95, Úvaly 

 
Přítomni: Mgr. Petr Borecký, Josef Polák, Ing. Ludmila Milerová, Miloslav Kolařík  

Hosté:  Jana Tesařová, Mgr. Petr Matura, Markéta Řepková, JUDr. Patrik Šebesta,   
Omluveni: Ing. Alexis Kimbembe  

Ověřovatelé: Mgr. Petr Borecký, Josef Polák,   
Zapsal:  Monika Šimáňová  

 

Starosta zahájil jednání v 8:00 hodin. 

Schválený program: 
 

Bod Věc Stav po jednání 

1. Zahájení  

2. Schválení předložených ZBV (změna během výstavby) č.4, ZBV č.5, ZBV č.6, 
ZBV č.7, ZBV č.8, ZBV č.9, ZBV č.10, ZBV č.11 ke smlouvě o dílo na stavební 
práce v rámci akce "III/10165, průtah (ulice 5. května) Stavba, Úvaly" 

Schválen 

3. Pracovní skupina na obnovu vodohospodářských sítí v majetku města Úvaly 
(vodovod a kanalizace) 

Schválen 

4. Žádost o prodloužení možnosti využívání sálku v DPS Schválen 

5. Napojení prvků aktivního monitoringu na Dopravní portál Středočeského kraje Schválen 

6. Žádost o vyjádření ke stavebním úpravám rodinného domu, Žižkova 174, parc. 
č. 1252, k.ú. Úvaly u Prahy 

Schválen 

7. Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu s 2 bytovými jednotkami a 2 
sjezdy na pozemku parc. č. 3268/328, k.ú. Úvaly u Prahy, lokalita Horoušánky 

Schválen 

8. Žádost o sdělení k současnému využití pozemků Schválen 

9. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu - IE-12-6009196 Úvaly, 
výměna kVN US_PY_660, 659-PY_1152 v ulici Dobročovická a Kališnická, k.ú. 
Úvaly u Prahy 

Schválen 

10. Žádost o vyjádření ke změně dokončené stavby rodinného domu - doplnění 
střešních oken rodinného domu, Arnošta z Pardubic čp.3, Úvaly, parc.č. 40, 
k.ú. Úvaly u Prahy 

Schválen 

11. Žádost o vyjádření k dělení pozemku parc. č. 441, k.ú. Úvaly u Prahy Schválen 

12. Žádost o vyjádření k rekonstrukci plotu v části pozemku parc. č. 1025/1 a 
1025/7, k.ú. Úvaly u Prahy 

Schválen 

13. Žádost o vyjádření ke stavebním úpravám RD na pozemcích parc. č. 3399/50 a 
3399/89, k.ú. Úvaly u Prahy 

Schválen 

14. Žádost o vyjádření k novostavbě rodinného domu, včetně napojení na IS na 
pozemcích parc. č. 3928/53 a 3928/52, k.ú. Úvaly u Prahy 

Schválen 

15. Různé  

16. Dotazy, iniciativní návrhy členů rady  

17. Ukončení jednání  
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K jednotlivým bodům programu: 

1. Zahájení 

Bod 2. Schválení předložených ZBV (změna během výstavby) č.4, ZBV č.5, ZBV č.6, ZBV č.7, ZBV 
č.8, ZBV č.9, ZBV č.10, ZBV č.11 ke smlouvě o dílo na stavební práce v rámci akce "III/10165, 
průtah (ulice 5. května) Stavba, Úvaly" 

Předkladatel: Petr Matura, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Dne 15.3.2019 byla uzavřena smlouva o dílo na stavební práce na akci "III/10165, průtah (ulice 5. května) 
Stavba, Úvaly" mezi městem Úvaly, Krajskou správou a údržbou silnic Středočeský kraj (dále jen KSÚS) se 
sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, IČO 00066001 a se společníky společnosti PORR a.s. se sídlem 
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČO 43005560 a ZEPRIS s.r.o. se sídlem Mezi Vodami 639/27, 143 20 
Praha 4, IČO 25117947 s celkovou cenou za dílo 47.770.000,00 Kč bez DPH (57.801.700,00 Kč včetně DPH) s 
tím, že podíl města činí 9.230.412,53 Kč bez DPH (11.168.799,16 včetně DPH) a podíl KSÚS činí 
38.539.587,47 Kč bez DPH (46.632.900,84 Kč včetně DPH). Na základě této skutečnosti byly zahájeny 
stavební práce na výše uvedenou akci. Rada města schválila dne 5.11.2019 usnesením č. R-426/2019 ZBV č.1, 
ZBV č.2, ZBV č.3, kdy byl celkový finanční podíl města po odečtení méněprací a přičtení víceprací 
11.246.952,00 Kč včetně DPH za akci "III/10165, průtah (ulice 5. května) Stavba, Úvaly". 
Odbor investic a dopravy předkládá ke schválení změny během výstavby (dále jen ZBV) vě věci níže 
uvedených víceprací a méněprací: 
 

- ZBV č.4 - SO 301a - část 2 - dešťová kanalizace - lokální opravy zatrubnění potoka 

- ZBV č.5 - SO 301/301b - dešťová kanalizace - kanalizační přípojka 

- ZBV č.6 - SO 501/501b - přeložka STL plynovodního řadu a přípojek 

- ZBV č.7 - SO 501/501a - přeložka STL plynovodního řadu a přípojek 

- ZBV č.8 - SO 441 - veřejné osvětlení 
- ZBV č.9 - SO 101 - silnice III/10165, zastávky BUS 

- ZBV č.10 - SO 102 - chodníky, vjezdy 

- ZBV č.11 - SO 801 - vegetační úpravy 

 

Finanční rozdělení: 
 

- ZBV č.4  
méněpráce: 2.248.558,74 Kč 

vícepráce:  2.326.209,80 Kč 

Po odečtení méněprací a přičtení víceprací je cena celkem 2.418.231,00 bez DPH (2.926.059,51 Kč včetně 
DPH) z toho 100% hradí KSÚS 

- ZBV č.5 

méněpráce: 0 Kč 

vícepráce:  100.837,08 Kč 

Po přičtení víceprací je cena celkem 868.302,38 Kč bez DPH (1.050.645,88 Kč včetně DPH) z toho 100% hradí 
město Úvaly  
- ZBV č.6 

méněpráce: 771.638,92 Kč 

vícepráce:   0 Kč  
Po odečtení méněprací je cena celkem 0 Kč, z toho 100% hradí KSÚS 

- ZBV č.7 

méněpráce: 13.296,56 Kč 

vícepráce:   0 Kč 

Po odečtení méněprací je cena celkem 442.924,21 Kč bez DPH (535.938,29 Kč včetně DPH) z toho 100% 
hradí KSÚS 
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- ZBV č.8 

méněpráce: 1.580,00 Kč 

vícepráce:  13.058,50 Kč 

Po odečtení méněprací a přičtení víceprací je cena celkem 1.039.310,67 Kč bez DPH (1.257.565,91 Kč včetně 
DPH) z toho 100% hradí město Úvaly  
- ZBV č.9 

méněpráce: 64.620,00 Kč 

vícepráce:  64.250,00 Kč 

Po odečtení méněprací a přičtení víceprací je cena celkem 16.696.630,22 Kč bez DPH (20.202.922,57 Kč 
včetně DPH) z toho 100% hradí KSÚS 

- ZBV č.10 

méněpráce: 320.527,90 Kč 

vícepráce:  124.175,40 Kč 

Po odečtení méněprací a přičtení víceprací je cena celkem 4.885.205,19 Kč bez DPH (5.911.098,28 Kč včetně 
DPH) z toho 100% hradí město Úvaly  
- ZBV č.11 

méněpráce: 427.293,78 Kč 

vícepráce:  199.217,49 Kč 

Po odečtení méněprací a přičtení víceprací je cena celkem 199.217,49 Kč bez DPH (241.053,16 Kč včetně 
DPH) z toho 100% hradí město Úvaly DPH 

Celkový finanční podíl města je 10.869.295,01 Kč včetně DPH za akci "III/10165, průtah (ulice 5.května) Stavba, 
Úvaly 

 

Výše uvedené ZBV byly konzultovány s právním zástupcem města. Dle sdělení právníka není nutné 
vypracování dodatku ke smlouvě, jelikož je ve smlouvě o dílo sjednána vyjímka, kdy vícepráce a méněpráce 
mají písemnou formu ZBV (změna během výstavby), nicméně s odkazem na další ustanovení smlouvy mají 
ZBV specifický postup. ZBV je písemný a stává se nedílnou součástí smlouvy, resp. smluvního ujednání. 
 

Dopad na rozpočet: 10.869.295,01 Kč včetně DPH - hrazeno z rozpočtu 2212-6121 

Usnesení č. R-485/2019 

Rada města Úvaly 

I .   bere  na vědomí  

informaci ve věci změn prací v rámci akci "III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května) Stavba, Úvaly" dle 
rozsahu předložených ZBV č.4, ZBV č.5, ZBV č.6, ZBV č.7, ZBV č.8, ZBV č.9, ZBV č.10, ZBV č.11 

I I .   souh las í  s  

podepsáním předložených ZBV č.4, ZBV č.5, ZBV č.6, ZBV č.7, ZBV č.8, ZBV č.9, ZBV č.10, ZBV č.11 se 
společností KSÚS se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, IČO 00066001 a se společníky společnosti 
PORR a.s. se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČO 43005560 a ZEPRIS s.r.o. se sídlem Mezi 
Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, IČO 25117947 s celkovým finančním podílem města Úvaly ve výši 
10.869.295,01 Kč včetně DPH, hrazeno z rozpočtu měst 2212-6121 

I I I .   pověřu je  

1.  Mgr. Petra Boreckého, starostu 

1.  podpisem předložených ZBV č.4, ZBV č.5, ZBV č.6, ZBV č.7, ZBV č.8, ZBV č.9, ZBV č.10, ZBV 
č.11, které jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo v rámci akce "III/10165 Úvaly, průtah (ulice 
5.května) Stavba, Úvaly" se společností KSÚS se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, IČO 
00066001 a se společníky společnosti PORR a.s. se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, 
IČO 43005560 a ZEPRIS s.r.o. se sídlem Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, IČO 25117947 s 
celkovým finančním podílem města ve výši 10.869.295,01 Kč včetně DPH, hrazeno z rozpočtu 
města 2212-6121 

IV.   uk ládá  

1.  Mgr. Petrovi Maturovi, vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 14.1.2020 
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Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly - ZBV č.4 - vzhledem k rozsáhlé příloze jsou kopie uloženy na 
sekretariátu města 

Příloha č.2 k usnesení Rady města Úvaly - ZBV č.5 - vzhledem k rozsáhlé příloze jsou kopie uloženy na 
sekretariátu města 

Příloha č.3 k usnesení Rady města Úvaly - ZBV č.6 - vzhledem k rozsáhlé příloze jsou kopie uloženy na 
sekretariátu města 

Příloha č.4 k usnesení Rady města Úvaly - ZBV č.7 - vzhledem k rozsáhlé příloze jsou kopie uloženy na 
sekretariátu města 

Příloha č.5 k usnesení Rady města Úvaly - ZBV č.8 - vzhledem k rozsáhlé příloze jsou kopie uloženy na 
sekretariátu města 

Příloha č.6 k usnesení Rady města Úvaly - ZBV č.9 - vzhledem k rozsáhlé příloze jsou kopie uloženy na 
sekretariátu města 

Příloha č.7 k usnesení Rady města Úvaly - ZBV č.10 - vzhledem k rozsáhlé příloze jsou kopie uloženy na 
sekretariátu města 

Příloha č.8 k usnesení Rady města Úvaly - ZBV č.11 - vzhledem k rozsáhlé příloze jsou kopie uloženy na 
sekretariátu města 

přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Bod 3. Pracovní skupina na obnovu vodohospodářských sítí v majetku města Úvaly (vodovod a 
kanalizace) 

Předkladatel: Miloslav Kolařík, radní Kolařík Miloslav 

V minulém období (naposledy v roce 12/2017) probíhala pravidelně každý měsíc koordinační jednání ve věci 
vodohospodářských investic města Úvaly, které svolával projektový manažer, VRV a.s., zástupce Ing. Ivo 
Kokrment. Na těchto jednání se projednávaly a plánovaly investice města, obnova vodohospodářských sítí a 
provozování těchto sítí. Tyto koordinační jednání byly zrušeny. Od té doby chybí přehled a plány další obnovy 
vodohospodářských sítí, o kterých by mělo město Úvaly vědět a schválit. 
Navrhujeme o znovu obnovení výrobních výborů, kterých by se zúčastnilo vedení města, odbor investic a 
dopravy a provozovatel TSÚ p.o. 

 

Usnesení č. R-486/2019 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  se  

zřízením pracovní skupiny ve věci obnovy vodohospodářských sítí v majetku města Úvaly 

I I .   jmenu je  

pracovní skupinu na obnovu vodohospodářských sítí v majetku města Úvaly ve složení: 
členové: Mgr. Petr Borecký, Ing. Ludmila Milerová, p. Josef Polák, p. Miloslav Kolařík, Markéta Řepková, 
Petr Matura, Jan Hiršl, Jiří Hiršl  
zapisovatel: Adriana Bednarčíková 

I I I .   uk ládá  

1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 14.1.2020 

přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Bod 4. Žádost o prodloužení možnosti využívání sálku v DPS 

Předkladatel: Jitka Hamouzová, vedoucí odboru správního OSPR 

Rada města na svém jednání dne 20.8.2019 přijala usnesení R-347/2019, kterým souhlasila s bezplatným 
využíváním sálku v DPS pro potřeby tanečního klubu amerického square dance - ComeBack Úvaly  každé 
pondělí od 19.15 do 21.30 hodin za podmínky, že nebude docházet k rušení zdejších obyvatel na zkušební 
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dobu do 31.12.2019. Ing. Jana Horová žádá o možnost  prodloužení využívání sálku.  Dosavadní využívání 
sálku ze strany tanečního klubu ComeBack Úvaly bezproblémové. 

Usnesení č. R-487/2019 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  
s bezplatným využíváním sálku v DPS pro potřeby tanečního klubu amerického square dance - ComeBack 
Úvaly  každé pondělí od 19.15 do 21.30 hodin za podmínky, že nebude docházet k rušení zdejších obyvatel 
na  dobu do 31.12.2020 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru správního OSPR 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 31.1.2020 

přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Bod 5. Napojení prvků aktivního monitoringu na Dopravní portál Středočeského kraje 

Předkladatel:  
Projektový manažer předkládá RM ke schválení žádost o zařazení prvků aktivního monitoringu (PAM) 
pořízených v rámci projektu Bezpečné Úvaly na Dopravní portál Středočeského kraje. Konkrétně se jedná o 
čtyři úsekové detektory a šest ukazatelů rychlosti. Dne 28. 11. 2019 byl systém PAM městem převzat od 
dodavatele GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s., Hálova 47/12, 190 15 Praha, IČ 24132098 a v současné době 
probíhá zkušební provoz. Napojení systému je jednou z posledních prací dodavatele, avšak k jeho provedení je 
nezbytný souhlas RM. 

 

Usnesení č. R-488/2019 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  s  

napojením prvků aktivního monitoringu (úsekových detektorů a ukazatelů rychlosti) pořízených v rámci 
projektu Bezpečné Úvaly na Dopravní portál Středočeského kraje 

I I .   pověřu je  

1.  Janu Svatošovou 

1.  realizací tohoto usnesení 
Termín: 31.1.2020 

přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Bod 6. Žádost o vyjádření ke stavebním úpravám rodinného domu, Žižkova 174, parc. č. 1252, k.ú. 
Úvaly u Prahy 

Předkladatel: Renata Stojecová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

Odbor životního prostředí a územního rozvoje předkládá Radě města žádost paní Ing. E** N********, bytem 
D****** ***, *** ** D****** a pana Ing. M******** R************, bytem S******** **, P******, *** **  P********, o 
vyjádření na stavební úpravy rodinného domu, na adrese Žižkova 174, Úvaly, parc. č. 1252, k.ú. Úvaly u Prahy. 
Projednáno s architektem města. 

Usnesení č. R-489/2019 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  
s vydáním souhlasného stanoviska na stavební úpravy rodinného domu, na adrese Žižkova 174, Úvaly, 
parc. č. 1252, k.ú. Úvaly u Prahy pro paní Ing. E** N*********, bytem D****** ***, *** **  D****** a Ing. M******** 
R************, bytem S******** **, P******, *** **  P******** 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 
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1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 31.1.2020 

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly 

přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Bod 7. Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu s 2 bytovými jednotkami a 2 sjezdy na 
pozemku parc. č. 3268/328, k.ú. Úvaly u Prahy, lokalita Horoušánky 

Předkladatel: Renata Stojecová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

Odbor životního prostředí a územního rozvoje předkládá Radě města žádost o vyjádření ke stavbě rodinného 
domu na pozemku parc. č. 3268/328, k.ú. Úvaly u Prahy, lokalita Horoušánky. Investorem je pan M***** Š*****, 
K****** *****, *** **  ***** ***********, kterého zastupuje Ing. Kateřina Česáková, PROJECT ISA s.r.o., se sídlem 
Markupova 2854/2a, 193 00, Praha 9, IČ: 28465881, na základě plné moci. 
Jedná se o novostavbu rodinného domu s dvěma bytovými jednotkami a dvěma sjezdy z jižní a východní strany 
na pozemku parc. č. 3268/328, k.ú. Úvaly u Prahy, lokalita Horoušánky. 
Projednáno s architektem města. 

Usnesení č. R-490/2019 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  
s udělením výjimky z Opatření obecné povahy č. 3/2019 - Stavební uzávěra pro vyjmenované stavby, ke 
stavbě rodinného domu s dvěma bytovými jednotkami a dvěma sjezdy z jižní a východní strany na pozemku 
parc. č. 3268/328, k.ú. Úvaly u Prahy, lokalita Horoušánky, Úvaly 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 31.1.2020 

nepřijato, pro: 0, proti: 3, zdržel se: 1, mimo místnost: 0 

Bod 8. Žádost o sdělení k současnému využití pozemků 

Předkladatel: Renata Stojecová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

Odbor životního prostředí a územního rozvoje předkládá Radě města žádost Úřadu pro zastupování státu v 
věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00  Nové Město, Praha 2, územní pracoviště 
Střední Čechy, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00  Praha 2 - Nové Město, odbor hospodaření s majetkem státu o 
sdělení k pozemkům v k.ú. Úvaly u Prahy. Jedná se o pozemky, jejichž vlastníkem je Česká republika a žádají o 
sdělení jaké je současné využití níže uvedených pozemků, případně, zda jsou užívány, a pokud  ano, kdo tyto 
pozemky užívá.  
Jedná se o pozemky parc. č. 1792 o výměře 170 m2, zahrada, zemědělský půdní fond, pozemek parc. č. 1795 o 
výměře 213 m2, zahrada, zemědělský půdní fond, pozemek parc. č. 1798 o výměře 16 m2, zahrada, 
zemědělský půdní fond, všechny pozemky jsou v k.ú. Úvaly u Prahy. 
Uvedené pozemky jsou v současné době součástí konsolidované městské obytné zástavby města Úvaly. Jsou 
využívány jako zahrady sousedních nemovitostí, společně s nimi zaploceny a tvoří s nimi jeden celek. 
Pozemek parc. č. 1792 tvoří jeden celek se zahradou parc. č. 1791 rodinného domu čp.780, 
pozemek parc. č. 1795 tvoří jeden celek se zahradou parc. č. 1794 rodinného domu čp. 811, 
pozemek parc. č. 1798 tvoří jeden celek se zahradou parc. č. 1797 rodinného domu čp. 675. 
Tyto pozemky využívají majitelé těchto rodiných domů. 
Projednáno s architektem města. 

 

Usnesení č. R-491/2019 

Rada města Úvaly 

I .   bere  na vědomí  

žádost o sdělení k pozemkům parc. č. 1792 o výměře 170 m2, zahrada, zemědělský půdní fond, pozemek 
parc. č. 1795 o výměře 213 m2, zahrada, zemědělský půdní fond a pozemek parc. č. 1798 o výměře 16 m2, 
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zahrada, zemědělský půdní fond, všechny pozemky v k.ú. Úvaly u Prahy, k jejich současnému využití od 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Střední Čechy, se sídlem Rašínovo 
nábřeží 390/42, 128 00  Praha 2-Nové Město, odbor hospodaření s majetkem státu 

I I .   uk ládá  

z principu předběžné opatrnosti, aby vedoucí odboru informovala občany užívající tyto pozemky o tom, že 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vznesl tento dotaz na město Úvaly a doporučila jim, aby 
své případné vztahy právně narovnaly 

I I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 31.1.2020 

přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Bod 9. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu - IE-12-6009196 Úvaly, výměna kVN 
US_PY_660, 659-PY_1152 v ulici Dobročovická a Kališnická, k.ú. Úvaly u Prahy 

Předkladatel: Renata Stojecová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

Odbor životního prostředí a územního rozvoje předkládá Radě města žádost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 o vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu IE-12-6009196 
Úvaly, výměna kVN US_PY_660, 659-PY_1152 v ulici Dobročovická , Kališnická, k.ú. Úvaly u Prahy. Jedná se 
o uložení nových zemních kabelů VN v ulici Dobročovická a Kališnická, k.ú. Úvaly u Prahy. 
Projednáno s architektem města. 

Usnesení č. R-492/2019 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  
s výměnou kVN US_PY_660, 659-PY_1152 v ulici Dobročovická a Kališnická, k.ú. Úvaly u Prahyv za 
splnění následujících podmínek: 
- nutná ochrana stávající zeleně a její uvedení do původního stavu po zásahu 

- zámkové dlažby uvést do původního stavu  

- trasy v asfaltovém povrchu řešit protlakem 

- zhotovitel stavby musí být společnost RAISA spol s r.o., IČ:43005071, se sídlem Havlíčkova 822, 280 02  
Kolín IV., která má smluvní záruční práva na veřejnou infrastrukturu v této lokalitě a tato práva musí být 
zachována i po realizaci stavby 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 31.3.2020 

přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Bod 10. Žádost o vyjádření ke změně dokončené stavby rodinného domu - doplnění střešních oken 
rodinného domu, Arnošta z Pardubic čp.3, Úvaly, parc.č. 40, k.ú. Úvaly u Prahy 

Předkladatel: Renata Stojecová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

Odbor životního prostředí a územního rozvoje předkládá Radě města žádost pana I**** B******, a A****** 
B******** oba bytem T****** ***, Ú****, na doplnění střešních oken rodinného domu na adrese Arnošta z 
Pardubic 3, Úvaly, pozemek parc. č. 40, k.ú. Úvaly u Prahy.  
Jedná se o doplnění střešních oken rodinného domu, která budou sloužit jako prosvětlení stávajícího půdního 
prostoru. Z hlediska životního prostředí jsou střešní okna při pohledu z náměstí přijatelná. 
Projednáno s architektem města. 
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Usnesení č. R-493/2019 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  
s vydáním souhlasného stanoviska pro pana I**** B****** a A****** B*********, oba bytem T****** ***, Ú****, na 
doplnění střešních oken rodinného domu, na adrese Arnošta z Pardubic 3, Úvaly, parc. č. 40, k.ú. Úvaly u 
Prahy 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 31.1.2020 

přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Bod 11. Žádost o vyjádření k dělení pozemku parc. č. 441, k.ú. Úvaly u Prahy 

Předkladatel: Renata Stojecová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

Odbor životního prostředí a územního rozvoje předkládá Radě města žádost paní D******** A*****, bytem 
B********** **, *** ** Č****** P****, kterou zastupuje její matka E** D********, bytem R**** ***, *** **  Ú****, na 
základě plné moci, k udělení souhlasu  rozdělení pozemku parc. č. 441, k.ú. Úvaly u Prahy. 
Dle geometrického plánu č. 3167-289/2019 pozemek parc. č. 441, druh pozemku zahrada, o výměře 500 m2 
bude rozdělen na dvě části. Měly by vzniknout dva nové pozemky, pozemek parc. č. 441/1 o výměře 473 m2 a 
pozemek parc. č. 441/2 o výměře 26 m2. 

Důvodem rozdělení je, že paní D******** A***** plánuje oddělený pozemek parc. č. 441/2, k.ú. Úvaly u Prahy, 
darovat své sestře K******* H*******, která je vlastníkem sousedního pozemku parc. č. 438, k.ú. Úvaly u Prahy. 
Díky pozemku parc. č. 441/2 bude mít sestra přístupný dům na pozemku parc. č. 438, k.ú. Úvaly u Prahy ze 
všech stran. 

 

Usnesení č. R-494/2019 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  
s rozdělením pozemku parc. č. 441, k.ú. Úvaly u Prahy dle předloženého Geometrického plánu č. 3167-
289/2019 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 31.1.2020 

přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Bod 12. Žádost o vyjádření k rekonstrukci plotu v části pozemku parc. č. 1025/1 a 1025/7, k.ú. Úvaly 
u Prahy 

Předkladatel: Renata Stojecová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

Odbor životního prostředí a územního rozvoje předkládá Radě města žádost paní Ing. J**** M***, bytem 
B******** *******, *** **  P**** ** * ********* na rekonstrukci plotu v části pozemku parc. č. 1025/1 a 1025/7, k.ú. 
Úvaly u Prahy z důvodu poničení divokou zvěří.  
Oplocení bude dvojího druhu. K sousedním pozemkům neveřejného charakteru bude oplocení vysoké 180-200 
cm z pozinkovaného pletiva. Do veřejného prostoru ulice Jungmanova bude výška oplocení 160 cm.  
Žádost byla projednána s architektem města. 

 

Usnesení č. R-495/2019 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  
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s vydáním souhlasného stanoviska na rekonstrukci plotu v části pozemku parc. č. 1025/1 a 1025/7, k.ú. 
Úvaly u Prahy 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 31.1.2020 

přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Bod 13. Žádost o vyjádření ke stavebním úpravám RD na pozemcích parc. č. 3399/50 a 3399/89, k.ú. 
Úvaly u Prahy 

Předkladatel: Renata Stojecová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

Odbor životního prostředí a územního rozvoje předkládá Radě města žádost pana Ing. J*** C******** a Mgr. 
Š**** C**********, bytem J****** ****, *** **  Ú****, které zastupuje paní Ing. J*** M********, bytem S******** ***, *** 
** R*******, na základě plné moci, ke stavebním úpravám rodinného domu na pozemcích parc. č. 3399/50 a 
3399/89, k.ú. Úvaly u Prahy v Jedlové ulici čp. 1610, Úvaly. 
Jedná se o přístavbu sauny a zádveří ke stávajícímu rodinnému domu v Jedlové ulici čp. 1610, Úvaly.  
Žádost byla projednána s architektem města. 

Usnesení č. R-496/2019 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  
s vydáním souhlasného stanoviska na stavební úpravy rodinného domu v Jedlové ulici 1610, Úvaly, na 
pozemcích parc. č. 3399/50 a 3399/89, k.ú. Úvaly u Prahy 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 31.1.2020 

přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Bod 14. Žádost o vyjádření k novostavbě rodinného domu, včetně napojení na IS na pozemcích 
parc. č. 3928/53 a 3928/52, k.ú. Úvaly u Prahy 

Předkladatel: Renata Stojecová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

Odbor životního prostředí a územního rozvoje předkládá Radě města žádost pana J*** B****** a J*** B********, 
oba bytem R**** ***, *** **  Ú****. Jedná se o novostavbu rodinného domu, včetně napojení na inženýrské sítě 
na pozemcích parc. č. 3928/53 a 3928/52, k.ú. Úvaly u Prahy.  
V projektové dokumentaci oplocení nesplňuje požadavky Opatření obecné povahy č.1/2017 - "Regulace výšky a 
průhlednosti oplocení v zastavitelném území města Úvaly", kde je výška oplocení 180 cm (má být dle OOP do 
uliční části 160 cm).  
Před vydáním souhlasného stanoviska k výstavbě je nutné projednat výjimku z důvodu nedostatečného odstupu 
od hranice s pozemkem parc. č. 3928/3, k.ú. Úvaly (v PD v situaci je 1,3 m).  
Dále je v dokumentaci uváděna jedna bytová jednotka, nicméně dispoziční a prostorové řešení domu je 
navrženo tak, že se prakticky jedná o dvě bytové jednotky (v zádveří není zakresleno křídlo dveří do chodby a v 
2.NP je prostor nazvaný atelier prakticky totožný se spodním obývacím pokojem a kuchyní). Jsou tu navrženy v 
podstatě dvě samostatné bytové jednotky v objektu a je nutné pro souhlasné stanovisko uzavřít plánovací 
smlouvu s městem Úvaly. 
Dále v projektové dokumentaci není doloženo napojení na inženýrské sítě a řešení technického stavu vybavení, 
hlavně jakým způsobem bude řešeno vytápění objektu. 
Žádost byla projednána s architektem města. 
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Usnesení č. R-497/2019 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  
s udělením výjimky z Opatření obecné povahy č. 3/2019 - Stavební uzávěra pro vyjmenované stavby, ke 
stavbě rodinného domu, včetně napojení na inženýrské sítě, na pozemcích parc. č. 3928/52 a 3928/53, k.ú. 
Úvaly u Prahy po splnění následujících podmínek a jejich zapracování do projektové dokumentace: 
- oplocení musí být v souladu s OOP města Úvaly - Opatření obecné povahy č. 1/2017-Regulace výšky a 
průhlednosti oplocení 
- nutné uzavření plánovací smlouvy s městem Úvaly (z důvodu navržených dvou samostatných bytových 
jednotek) dle Opatření obecné povahy č. 3/2019 - Stavební uzávěra pro vyjmenované stavby 

- doplnit projektovou dokumentaci o zakreslení napojení inženýrských sítí a řešení technického vybavení 
(vytápění objektu) 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 31.1.2020 

přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

15. Různé 

Pí Tesařová informovala o dvou projednaných novelách vládních nařízení s účinností od 1.1.2020.  
Novela vládního nařízení č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 
které mění - navyšuje platové tarify. Toto navýšení je tedy ze zákona nárokem.  
Novela vládního nařízení č. 318/2017 Sb. o výši odměn uvolněných členů zastupitelstev a neuvolněných členů 
zastupitelstev. Tato novela není v době jednání rady města vyhlášena ve sbírce zákonů. Uvolněný starosta  a 
místostarosta má navýšenou o 

odměnu v souladu s tímto nařízením také jako nárokovou. Neuvolněným  členům zastupitelstva bude odměna 
stanovena na nejbližším zasedání zastupitelstva.  

16. Dotazy, iniciativní návrhy členů rady 

 

17. Ukončení jednání 
 

 

Starosta ukončil jednání v 9:20 hodin a poté přítomní schválili níže uvedený program. 

 

 

 

Mgr. Petr Borecký 
starosta 

 

Josef Polák 
neuvolněný místostarosta 

 

  

  

 

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení v 
plném znění, spolu se zápisem ze schůze Rady města Úvaly je pro občany k dispozici k nahlédnutí na 
městském úřadě. 
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