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Usnesení z jednání Zastupitelstva města Mnichovo Hradiště

 č. 4, které se uskutečnilo dne 5. 9. 2022

usnesení č. 77/2022

Zastupitelstvo města volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Eva Hajzlerová a Mgr. Jan Hluchý.

Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 0

usnesení č. 78/2022

Zastupitelstvo města jmenuje ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Jiří Bína a Jaroslav Trpkoš.

Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 0

usnesení č. 79/2022

Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh programu dnešního jednání.

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

usnesení č. 80/2022

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za uplynulé období od 21.06.2022
do 05.09.2022.

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

usnesení č. 81/2022

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávy z Kontrolního výboru a Finančního výboru.

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

usnesení č. 82/2022

Zastupitelstvo města trvá na narovnání vlastnických vztahů k pozemkům p. č. 476/1, p. č. st. 93 a p.
č. 476/4 v k. ú. Podolí u Mnichova Hradiště dle již schváleného usnesení č. 32/2022, přijatého na
jednání Zastupitelstva města Mnichovo Hradiště dne 02.05.2022.

Z: vedoucí odboru IKH
T: 30.09.2022 (informovat žadatele)

Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

usnesení č. 83/2022

Zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemku p. č. 476/1 o výměře cca 7 m2 ostatní plocha –
ostatní komunikace v k. ú. Podolí u Mnichova Hradiště, ve vlastnictví města, za část pozemku p. č. st.
77 o výměře cca 13 m2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Podolí u Mnichova Hradiště, ve vlastnictví
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pana  xxxxxxxxxxxxxxxx,  trvale  bytem  xxxxxxxxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  s  doplatkem  ve  výši  200  Kč/m2  za  zbylou  výměru.

Z: vedoucí odboru IKH
T: 30.06.2023

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

usnesení č. 84/2022

Zastupitelstvo města trvá na narovnání vlastnických vztahů k pozemku p. č. 845/20 v k. ú. Veselá u
Mnichova Hradiště, nově vzniklého od pozemku p. č. 845/9 dle GP 615-777/202, dle již schváleného
usnesení č. 12/2022, přijatého na jednání Zastupitelstva města Mnichovo Hradiště dne 14.02.2022.

Z: vedoucí odboru IKH
T: 30.09.2022 (informovat žadatele)

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

usnesení č. 85/2022

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku p. č. 1818/2 o výměře 189 m2 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Mnichovo Hradiště, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti č. p. 549 a p. č.
1818/1 o výměře 325 m2 zahrada v k. ú. Mnichovo Hradiště společnosti FYZIO – REHAB, s. r. o., IČ
248 47 496, se sídlem Dr. Hořice 549, 295 01 Mnichovo Hradiště.

Z: vedoucí odboru IKH
T: 30.09.2022 (informovat žadatele)

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

usnesení č. 86/2022

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku p. č. 136/1 o výměře cca 148 m2 ovocný sad v
k.  ú.  Sychrov  nad  Jizerou  paní  xxxxxxxxxxxxxx,  trvale  bytem  xxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  a  panu  xxxxxxxxxxxxxxxx ,  t rva le  by tem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Z: vedoucí odboru IKH
T: 30.09.2022 (informovat žadatele)

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

usnesení č. 87/2022

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku p. č. 677/1 o výměře cca 800 m2 orná půda v
k.  ú.  Veselá  u  Mnichova  Hradiště,  paní  xxxxxxxxxxxxxxxx,  trvale  bytem  xxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Z: vedoucí odboru IKH
T: 30.09.2022 (informovat žadatele)

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
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usnesení č. 88/2022

Zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemku p. č. 864 o výměře cca 250 m2 ostatní plocha –
ostatní komunikace v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště, dle zákresu, ve vlastnictví města za část
pozemku p. č. 337 o výměře cca 122 m2 orná půda a část pozemku p. č. 339/3 o výměře cca 175 m2

orná půda v k. ú. Veselá u Mnichovo Hradiště, dle zákresu, ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxx,
trvale bytem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxxxxxxxx, s doplatkem ve výši 100
Kč/m2. 

Z: vedoucí odboru IKH
T: 30.06.2023

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

usnesení č. 89/2022

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti na směnu pozemků p. č. 2500/4 o výměře 11789 m2

orná půda, p. č. 2500/49 o výměře 325 m2 orná půda, p. č. 2509/6 o výměře 53 m2 orná půda v k. ú.
Mnichovo Hradiště ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu, IČ 01312774, se sídlem Husinecká
1024/11a, 130 00  Praha – Žižkov, za pozemky p. č. 2528/24 o výměře 1203 m2 orná půda, p. č.
2528/38 o výměře 6148 m2 orná půda, p. č. 2528/36 o výměře 344 m2 orná půda, p. č. 2528/71 o
výměře 1425 m2 orná půda v k. ú. Mnichovo Hradiště ve vlastnictví města.

Z: vedoucí odboru IKH
T: 31.10.2022 (podání žádosti)

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

usnesení č. 90/2022

Zastupitelstvo města schvaluje odkup pozemků p. č. 1471 o výměře 239 m2 – zastavěná plocha a
nádvoří, na pozemku stojí stavba Mnichovo Hradiště, č. p. 363, bydlení, p. č. 1554 o výměře 498 m2 –
zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba Mnichovo Hradiště, č. p. 316, tech. vyb., p. č.
1555/2 o výměře 378 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez č.p./č.e., garáž, p.
č. 1555/3 o výměře 85 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž
vše v k. ú. Mnichovo Hradiště od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 697 97
111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha - Nové Město, za kupní cenu ve výši 3.414.000
Kč  s  tím,  že  pověřuje  starostu  města  jednáním  s  Úřadem  pro  zastupování  státu  ve  věcech
majetkových ve věci sjednání slevy z kupní ceny a následným podpisem kupní smlouvy za sjednanou
cenu po poskytnuté slevě.

Z: vedoucí odboru IKH
T: 31.12.2022

Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

usnesení č. 91/2022

Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvy obsahující soupis majetku, který byl do roku 2020
zakoupen z rozpočtu města jednotlivým sborům dobrovolných hasičů dle následující tabulky:

název SDH sídlo IČ: nákupní hodnota
majetku
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SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mnichovo
Hradiště Hřbitovní 316, 295 01 Mnichovo Hradiště 70904448 269 143,76 Kč

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dneboh Dneboh 64, 295 01 Mnichovo Hradiště 18572391 422 350,65 Kč
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lhotice Lhotice 17, 295 01 Mnichovo Hradiště 68998392 35 658,00 Kč

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Olšina Masarykovo náměstí 1, 295 01 Mnichovo
Hradiště 67675310 9 943,00 Kč

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Sychrov Sychrov 1, 294 13 Mnichovo Hradiště 69000301 290 945,60 Kč

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Veselá Na Návsi 228, Veselá, 295 01 Mnichovo
Hradiště 68997302 206 397,11 Kč

Z: vedoucí FŠO
T: 22.09.2022 (podpis smluv)

Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

usnesení č. 92/2022

Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 146 ze dne 10.12.2018 /stanovení způsobu odměňování
předsedů výborů zastupitelstva, předsedů komisí rady, uvolněných a neuvolněných zastupitelů/.

Z: vedoucí FŠO
T: 30.09.2022

Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

usnesení č. 93/2022

Zastupitelstvo města schvaluje termín rozhodování o mimořádných odměnách za výkon veřejných
funkcí dle § 76 zák.č. 99/2017 Sb., v platném znění, a darech fyzickým osobám, které nejsou členy
zastupitelstva města, dle § 84 odst.2 písm. v) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, jednou
ročně a to ve druhé polovině kalendářního roku.

Z: vedoucí FŠO
T: 30.09.2022

Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

usnesení č. 94/2022

Zastupitelstvo města schvaluje peněžité odměny fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva
města, za výkon funkce člena komise rady města (předsedy komise), dle § 84 odst. 2 písm. v) zák. č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, takto:

Jiří Hozman  -  ve výši  4.300 Kč za aktivní vedení jednání při  zasedání dotační komise a
sestavování návrhu na rozdělování dotací zájmovým spolkům a  sportovním organizacím; za
součinnost i mimo plánovaná zasedání komise,
Vojtěch Spolek - ve výši 2.100 Kč za účast na řešení problematiky projektů města z pohledu
dopravy a bezpečnosti v pozici předsedy komise,
Arnošt Vajzr  -  ve výši  4.300 Kč za účast na vítání občánků; aktivní účast při  předávání
dárkových balíčků a gratulací občanům  města při jejich životních jubileích,
Stanislava Matulová  –  ve výši  4.300 Kč za aktivní  vedení  komise pro vzdělání,  sport  a
zájmovou  činnost  a  aktivní  spolupráci  na  zadání  studie  na  dostavbu  ZŠ  Studentská,  či
projektech odborných učeben

a dále JUDr. Josefu Forstovi ve výši 8.000 Kč za výkon funkce přísedícího u Okresního soudu v
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Mladé Boleslavi.

Z: vedoucí FŠO
T: 30.09.2022

Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

usnesení č. 95/2022

Zastupitelstvo města schvaluje mimořádnou odměnu neuvolněné člence zastupitelstva (předsedkyni
Kontrolního výboru) dle § 76 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, takto:

Jana Šťastná – ve výši 8.600 Kč za vedení kontrolního výboru a aktivní součinnost při kontrole
vyúčtování dotací z Dotačního programu města a kontrole plnění usnesení zastupitelstva a
rady města.

Z: vedoucí FŠO
T: 30.09.2022

Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 0

usnesení č. 96/2022

Zastupitelstvo města schvaluje mimořádné odměny neuvolněným členům zastupitelstva -  členům
rady města - dle § 76 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, takto:

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. - starosta - ve výši 86.864 Kč za splnění zvláště významných
úkolů  města  –   spolupráce  při  přípravě  investičních  akcích  (rekonstrukce  budovy  Klubu,
revitalizace Jaselská, lávka přes D10, rozšíření kapacit škol), aktivní účast při řešení uprchlické
otázky  ve  městě,  jednání  s  investory  a  nadstandartní  přenos  informací  z  vyšších
územněsprávních  celků,
Ing. Jiří Plíhal, místostarosta -  ve výši 34.748 Kč za vedení finančního výboru, spolupráci na
sestavování  a  úpravách  rozpočtu  s  přihlédnutím  k  délce  výkonu  funkce  neuvolněného
místostarosty od 02.05.2022,
Ondřej Knobloch - ve výši 17.374 Kč za odpovědný výkon funkce pověřeného zastupitele pro
obecní policii, spolupráci s velitelem městské policie a aktivní přístup k řešení problémů v
terénu města,
PhDr.  Lenka Sosnovcová  -  ve  výši   8.687 Kč za aktivní  spolupráci  v  otázkách školství
,navýšení kapacit školství ve městě a zlepšení prostředí ve školách a dále v záležitostech
organizace kultury ve městě

a uvolněnému členu zastupitelstva –

Ing.  Janu  Marešovi,  místostarostovi  ve  výši  127.400  Kč  za  spolupráci  na  průběhu  a
přípravách investičních akcích (revitalizace náměstí, rozšíření kapacit MŠ Mírová, průtah Víta
Nejedlého)  a dotačních řízeních,  za splnění  zvláště významných úkolů města –  dokončení
procedury schvalování územního plánu města, řešení energetiky a odpadového hospodářství
města či koordinaci JSDH města a aktivní řešení krizového stavu uprchlické situace vzniklé
konfliktem na Ukrajině.

Z: vedoucí FŠO
T: 30.09.2022
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Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 4, Nehlasovalo: 0

usnesení č. 97/2022

Zastupitelstvo  města  schvaluje  mimořádnou  odměnu  ve  výši  4.300  Kč  neuvolněné  člence
zastupitelstva - Mgr. Vendule Šeflové dle § 76 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, za
vedení Komise rady města pro rodinu a sociální záležitosti v roce 2022.

Z: vedoucí FŠO
T: 30.09.2022

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

usnesení č. 98/2022

Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č.  4/2022 dle přiloženého
návrhu.

Z: vedoucí FŠO
T: ihned

Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

usnesení č. 99/2022

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31.07.2022 dle přiložených tabulek.

Z: vedoucí FŠO
T: ihned

Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

usnesení č. 100/2022

Zastupitelstvo  města  schvaluje  uzavření  Smlouvy  o  vzájemném  postupu  při  zajišťování  stavby
vodovodního řadu se společností STAVOKOMBINÁT INVEST s.r.o., IČ 48290645, se sídlem Vesecká
97/12, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, v předloženém znění.

Z: vedoucí odboru IKH
T: 30.09.2022 (podpis smlouvy)

Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

usnesení č. 101/2022

Zastupitelstvo  města  schvaluje  na  doporučení  rady  města  navýšení  individuální  dotace  KLUBu
Mnichovo Hradiště s.r.o o 400.000 Kč z důvodu vysokého růstu cen za energie a služby.

Z: 1. místostarosta města
T: 15.09.2022

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

usnesení č. 102/2022
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Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku o regulaci provozování hazardních her na
území města.

Z: vedoucí FŠO
T: 30.09.2022 (předání OSČŽÚ ke zveřejnění)

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

usnesení č. 103/2022

Zastupitelstvo města projednalo  návrh na pořízení změny č. 1 Územního plánu Mnichovo Hradiště v
souladu s ust. § 6, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), takto:

rozhodlo  na  návrh  právnické  osoby,  která  má  vlastnická  práva  nebo  obdobná  práva  k
pozemku nebo stavbě na území města, kterým je STAVOKOMBINÁT INVEST s. r. o., IČ 482 90
645, se sídlem Vesecká 97/12, 460 06 Liberec VI -  Rochlice, v zastoupení jednateli  Evou
Janebovou,  nar.  xxxxxxxxxx  a  Evženem  Janebou,  nar.  xxxxxxxxxx,  oba  trvale  bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, oba v zastoupení na základě plné moci ANITAS s. r. o.,
IČ 257 55 668, Provoz 01 Turnovská 21, 295 01 Mnichovo Hradiště, o pořízení změny č. 1
Územního  plánu Mnichovo  Hradiště  podle  §  55a,  odst.  2  stavebního  zákona,  která  bude
pořizována zkráceným postupem, s tímto obsahem:
-  změna  týkající  se  umožnění  výstavby  řadových  rodinných  domů na  katastrálním území
Mnichovo Hradiště.
Doplnění kapitoly "f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s
určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného
využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umisťování
staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18 odst. 5 stavebního zákona), popř.
stanovení podmíněně přípustného využití  těchto ploch a stanovení podmínek prostorového
uspořádání,  včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (např.  výškové regulace
zástavby, charakteru zástavby a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování
stavebních pozemků a intenzity jejich využití)" o umožnění výstavby řadových domů pouze na
katastrálním území Mnichovo Hradiště.
Doplnění kapitoly c) Urbanistická koncepce, vč. urbanistické kompozice, vymezení ploch s
rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně, v
podkapitole c.2).
Vymezení  ploch  s  rozdílným  způsobem  využití,  zastavitelných  ploch,  ploch  přestavby  a
podmínky zastavění, v tabulce č. 4 týkající se doplnění u ploch "Bydlení městské - specifické
(BM)" v k.  ú.  Mnichovo Hradiště o možnost výstavby řešené řadovými rodinnými domy s
minimální velikostí pozemků 250 m2.
- změna č. 1 Územního plánu Mnichovo Hradiště nevyžaduje zpracování variant.
-  podle  stanoviska  příslušného  orgánu  přírody  a  krajiny  č.  1  územního  plánu  Mnichovo
Hradiště na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast a podle stanoviska příslušného
úřadu k posuzování vlivu na životní prostředí č. j. 090433/2022 ze dne 26.07.2022 změna č. 1
Územního plánu Mnichovo Hradiště nepodléhá posuzování vlivu na životní prostředí (tzv. SEA).
Určilo  člena  zastupitelstva,  Ing.  Jana  Mareše,  který  bude  spolupracovat  s  pořizovatelem
změny  č.  1  Územního  plánu  Mnichovo  Hradiště  Městským úřadem Mnichovo  Hradiště  v
rozsahu stanoveném stavebním zákonem.
Pověřilo Ing. Pavla Krále k podání žádosti o pořízení změny č. 1 Územního plánu Mnichovo
Hradiště na Městský úřad Mnichovo Hradiště.
Náklady na pořízení změny č. 1 Územního plánu Mnichovo Hradiště včetně právního stavu po
změně č. 1 uhradí navrhovatel v poměrné výši.
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Z: vedoucí odboru IKH
T: 30.09.2022 (informovat navrhovatele a odbor VÚP)

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

usnesení č. 104/2022

Zastupitelstvo města projednalo návrh na pořízení změny č. 1 Územního plánu Mnichovo Hradiště v
souladu s ust. § 6, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") takto:

rozhodlo  na  návrh  právnické  osoby,  která  má  vlastnická  práva  nebo  obdobná  práva  k
pozemku nebo stavbě na území města, kterým je STAVOKOMBINÁT INVEST s. r. o., IČ 482 90
645, se sídlem Vesecká 97/12, 460 06 Liberec VI -  Rochlice, v zastoupení jednateli  Evou
Janebovou,  nar.  xxxxxxxxxx  a  Evženem  Janebou,  nar.  xxxxxxxxxx,  oba  trvale  bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, oba v zastoupení na základě plné moci ANITAS s. r. o.,
IČ 257 55 668, Provoz 01 Turnovská 21, 295 01 Mnichovo Hradiště, o pořízení změny č. 1
Územního  plánu Mnichovo  Hradiště  podle  §  55a,  odst.  2  stavebního  zákona,  která  bude
pořizována zkráceným postupem, s tímto obsahem:
- změna týkající se umožnění výstavby dopravní a technické infrastruktury na části pozemku p.
č. 1992/95 k. ú. Mnichovo Hradiště bez regulačního plánu. Záměrem je vyjmutí plochy DSo71 z
regulačního plánu RP3 a její rozšíření na šíři 14 m k jihozápadnímu líci pozemku p. č. 1992/200
v k. ú. Mnichovo Hradiště, tj. délka komunikace bude cca 146 m (dle přibližného zákresu),
- změna č. 1 Územního plánu Mnichovo Hradiště nevyžaduje zpracování variant.
-  podle  stanoviska  příslušného  orgánu  přírody  a  krajiny  č.  j.  095389/2022/KUSK ze  dne
04.08.2022 je  vyloučen  významný vliv  předložené  koncepce  změny  č.  1  Územního  plánu
Mnichovo Hradiště  na evropsky významnou lokalitu  nebo ptačí  oblast  a  podle stanoviska
příslušného úřadu k posuzování vlivu na životní prostředí č.  j.  095389/2022/KUSK ze dne
04.08.2022 změna č. 1 Územního plánu Mnichovo Hradiště nepodléhá posuzování vlivu na
životní prostředí (tzv. SEA).
Určilo  člena  zastupitelstva,  Ing.  Jana  Mareše,  který  bude  spolupracovat  s  pořizovatelem
změny  č.  1  Územního  plánu  Mnichovo  Hradiště  Městským úřadem Mnichovo  Hradiště  v
rozsahu stanoveném stavebním zákonem,
Pověřilo Ing. Pavla Krále k podání žádosti o pořízení změny č. 1 Územního plánu Mnichovo
Hradiště na Městský úřad Mnichovo Hradiště.
Náklady na pořízení změny č. 1 Územního plánu Mnichovo Hradiště včetně právního stavu po
změně č. 1 uhradí navrhovatel v plné výši.

Z: vedoucí odboru IKH
T: 30.09.2022 (informovat navrhovatele a odbor VÚP)

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

usnesení č. 105/2022

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření předloženého Memoranda o spolupráci a společném postupu
při realizaci Volnočasové a relaxační zóny u Jizery, ve kterém se smluvní strany Město Mnichovo
Hradiště, Mnichovohradišťský sportovní klub z.s., IČ 18621937, se sídlem Klášterská 882, 295 01
Mnichovo Hradiště, a TK Mnichovo Hradiště, z.s., IČ 48680460, se sídlem Klášterská 1487, 295 01
Mnichovo Hradiště, zavazují ke spolupráci při přípravě a realizaci projektu Volnočasové a relaxační
zóny u Jizery a k budoucímu vypořádání pozemků, které si realizace tohoto projektu vyžádá.
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Z: Ing. Jan Mareš (1. místostarosta města)
T: 30.09.2022 (podpis memoranda)

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

Mgr. Ondřej Lochman , Ph.D.
starosta

Ing. Jan Mareš
místostarosta


