Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva obce
Siřejovice
Autor: administrator <>, Téma: Zápisy ze zasedání, Vydáno dne: 15. 06. 2009
které se konalo dne 10. 6. 2009
Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích od
19,00 hod., ukončeno bylo ve 20,15 hod.
Jednání vedl starosta obce p. Josef Krejza
Přítomni: 6 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina)
Omluveni: 1
Neomluveni: 0
Hosté: 1 (Ing. arch. Mazáček)
Občané:

Zahájení
Starosta přivítal členy zastupitelstva obce, přítomné občany obce a hosty. Konstatoval, že zasedání
zastupitelstva obce je schopno se usnášet.
Starosta určil zapisovatele pro pořízení zápisu z 15. zasedání zastupitelstva obce: p. Feiklová.
Ověřovateli zápisu byli určeni: p. Dvořák, p. Grégrová
Dále starosta předložil návrh programu 15. zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl vyvěšen na
úřední desce:

Program
1. Seznámení obyvatel obce Siřejovice se záměrem investora vybudovat v katastru obce
Siřejovice, Lovosice a Lukavec polyfunkční areál.
2. Zpráva o činnosti zastupitelstva od posledního zasedání.
3. Projednání rozpočtových změn.
4. Diskuse
5. Usnesení, Závěr
Doplnění nebo připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení programu dnešního zasedání zastupitelstva obce:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení:
Program dnešního zasedání zastupitelstva obce Siřejovice byl schválen.

1. Seznámení obyvatel obce Siřejovice se záměrem investora
vybudovat v katastru obce Siřejovice, Lovosice a Lukavec
polyfunkční areál.

Ing. arch. Mazáček představil občanům záměr investora, který se týká výstavby polyfunkčního
areálu. Jedná se o areál, který by měl sloužit převážně logistice s tím, že dopravně bude vázán
převážně na dálnici. Funkce tohoto areálu by měla být krajinotvorná, turistická a skladovací. Mělo by
sloužit k dotvoření krajiny v katastru obce Siřejovice, tedy k oddělení dálnice od obce. Dle
případných požadavků lze návrh studie doplnit a upravit.
Dotazy:
1. Jaké bude komunikační napojení centra? Bude napojeno pouze z dálnice?
Odp.: Ano, nákladní doprava bude odkázána pouze na dálnici D8. Na sjezdu mezi Lukavcem a
Siřejovicemi bude nákladní doprava sjíždět i najíždět.
2.Jak blízko budou skladové haly od obce?
Odp.: Jedná se o cca. 300 – 350 m.
3. Lze přístupovou komunikaci pro haly řešit jako obchvat obce?
Odp.: Ano, ale je třeba počítat s tím, že investor ukončí tento obchvat na komunikaci vedoucí do
Keblic, což nebude řešit celkové odklonění dopravy na skládku SONO.
4. Proč se vlastně tyto haly staví? Neměl by tento areál podléhat EIA? (EIA = posouzení vlivu
areálu na životní prostředí).
Odp.: V případě hal se jedná o skladovací prostory. Prozatím nevíme, co bude investor v těchto
halách skladovat. EIA bude probíhat zároveň se zpracováním změny územního plánu obce
Siřejovice. Tedy, pokud bude pořízení změny územního plánu schváleno.
5. Co ochrana občanů z hlediska zdraví? Takto zpracovaný záměr bude poškozovat zdraví
obyvatel obce.
Odp.: V zákresu je vidět, že zelená plocha v katastru obce Siřejovice převažuje. Všechny zelené
plochy jsou navrženy typu les, keře a louka, což oddělí haly s dálnicí od obce.
6. V zákresu je patrných pět etap. Jak by vypadala budoucí výstavba?
Odp.: V případě zaplnění skladovací kapacity etapy 1, přistoupí investor k výstavbě etapy 2.
7. Lze zmenšit zastavěnost v katastru Siřejovic?
Odp.: Ne, zastavěnost v tomto katastru je na nejmenší možné míře.

2. Zpráva o činnosti zastupitelstva od posledního zasedání.
Konstatování, že proti zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky členů
zastupitelstva obce.
Starosta obce informoval o činnosti zastupitelstva obce:
Proběhlo kácení máje.
Proběhly volby do EP.
Připravujeme dětský den, prozatím proběhla v rámci dětského dne pouze ukázka hasičské
techniky hasičů Chotiměř.
Konstatován stav hluboké cesty.
Dokončeno oplocení fotbalového hřiště po hranici pozemku, který vlastní obec.
Židle z místního hostince jsou prozatím uloženy v kostele.
Na tenisové hřiště byla rozprostřena antuka.
Hlasování o schválení zprávy o činnosti zastupitelstva obce od posledního zasedání:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Siřejovice zprávu o činnosti zastupitelstva obce Siřejovice od posledního
zasedání schválilo.

3. Projednání rozpočtových změn
viz. příloha
563 300 Kč na straně příjmů
1 856 600 Kč na straně výdajů
Hlasování o schválení rozpočtových změn
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Siřejovice schválilo rozpočtové změny dle návrhu účetní obce.

4. Diskuse
Získání pozemků státu a jejich zalesnění.
Deratizace.
Stav skládky za hřbitovní zdí.
Kontejner na kompostovatelný odpad.

5. Usnesení
Zastupitelstvo obce Siřejovice po projednání schvaluje:
16/2009 Schvaluje zprávu o činnosti ZO od posledního zasedání.
17/2009 Schvaluje rozpočtové změny dle návrhu účetní obce.
18/2009 Schvaluje spolufinancování akce „Rekonstrukce zeleně – lokalita svah“ na p.p.č.
498/1, ve výši 41 156 Kč. Dotace z programu obnovy venkova KÚÚK je ve výši 75 000 Kč.
19/2009 Schvaluje zajištění plošné deratizace v obci v termínu do 15.7.2009.
20/2009 Schvaluje zajištění úklidu plochy za hřbitovní zdí.
21/2009 Schvaluje zajištění úpravy hluboké cesty.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
22/2009 Schvaluje přepracování studie polyfunkčního areálu Winsdor D8 dle návrhů občanů
obce Siřejovice.
Pro: 3
Proti: 3
Zdržel se: 0
23/2009 Schvaluje vyhlášení referenda o umístění polyfunkčního areálu Winsdor D8
v katastru obce Siřejovice, a to bez dalších úprav studie.
Pro:3
Proti:3
Zdržel se: 0
24/2009 Schvaluje požádat obec Vrbičany o půjčku ve výši 1 mil. Kč.
Pro:6

Proti:0
Zdržel se: 0
v Siřejovicích, dne 15. 6. 2009
Zapsal: Lenka Feiklová
Ověřovatelé zápisu:
Ladislav Dvořák
Zdeňka Grégrová
Starosta obce: Josef Krejza
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