
Zápis č. 8/2019
z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 19.8.2019 v 19:00 hod.

v kanceláři obecního úřadu

Zasedání bylo řádně svoláno tak, aby v souladu s § 91 odst. l a § 93, odst. l zákona o obcích byla
na úřední desce Obecního úřadu Branišov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,
a to od 1.8.2019 do 19.8.2019. Současně byla pozvánka zveřejněna na elektronické úřední desce. Z
prezenční listiny je zřejmé, že je přítomno 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 zastupitelů),
takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§92 odst. 3 zákona o obcích).

Dle prezenční listiny jsou přítomni zastupitelé: Farkač Zdeněk, Honnerová Eva, Nohavová Jiřina,
Thaler Radomír, Vachta Jan, Voborská Petríj Kaňka Jaroslav

Omluveni: O

Hosté: st., , , a ,
, , , , , .

Program jednání

l. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Kontrola zápisu z minulého zastupitelstva
4. Dostavba kanalizace na severovýchodním okraji obce - výběrové řízení
5. Oprava kanalizace na návsi
6. Žádost o pořízení změny ÚP Branišov v lokalitě Hluchá Bašta

7. Různé

Bod Č. l
Zahájení

Předsedající seznámila zastupitelstvo s programem jednání a vzhledem k přítomným hostům žádá
o přesunutí jednání se zájemci o pozemky v lokalitě ,,Plačina", kteří dnes telefonicky požádali
o možnost jednání se zastupiteli v rámci veřejného zasedání, na začátek zasedání, tedy jako bod č.3.
dále projednání žádosti o pořízení změny ÚP Branišov v lokalitě Hluchá Bašta jako bod č.4.
a ostatní body posunout dále.

Hlasování:

Pro: 7 Proti: O Zdržel se: O
Program v navržených změnách byl přijat bez připomínek.



Bod Č. 2
Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Předsedající navrhuje zapisovatelem: pana Farkače, ověřovateli: pana Thalera a pana Vachtu.

Hlasování:
Pro:7
Proti: O
Zdržel se: O
Zapisovatel a ověřovatelé byli odsouhlaseni bez připomínek

Bod Č. 3
Představení záměru zájemců o koupi pozemků v lokalitě Plačina

Paní , realitní makléřka RK REMAX, představila zájemce o koupi pozemků
v lokalitě ,,Plačina" a jejich záměr v této lokalitě. V dané chvíli se jedná o koupi
pozemku a a výstavbu několika domků na těchto pozemcích.
Paní starostka upozorňuje na potřebu respektovat stávající územní studii, případně iniciovat její
změnu a nejlépe řešit aktivity společně s ostatními majiteli pozemků v dané
lokalitě.
Stanovisko ostatních majitelů pozemků v oblasti ,,Plačina" se RK napodařilo zjistit.
Přítomná paní (pořizovatelka ÚP) potvrzuje a upřesňuje slova paní starostky s tím, že
daná lokalita je studií řešena jako celek a je nezbytné ji i v případě postupného zastavění
respektovat tak, aby nebyly omezeny možnosti ostatních majitelů. Jako možnost doporučuje jednání
zájemců s jako autorkou ÚP.
Na dotaz , zda výstavba v dané lokalitě má podporu obce, odpovídá paní starostka, že
ÚP je relativně nový a schválený zastupitelstvem obce, obec má tedy zájem o zástavbu dané oblasti.

ujišt'uje, že její záměr je vystavět pěkné domky, ale nehodlá investovat do infra-
struktury tak, aby zajistila stavební připravenost pro celé území, bez jistoty podílu ostatních
majitelů na vybudování ZTV.

poděkovala za poskytnuté informace s tím, že zváží možnost dalšího postupu.

Bod Č. 4
Žádost o pořízení změny ÚP Branišov v lokalitě Hluchá baŠta

Na základě pověření zastupitelů starostka zkontaktovala projektový ateliér AD, s.r.o., pana arch.
Daňka k doplnění žádosti o pořízení změny ÚP Branišov o předpoklad finanční zátěže pro obec a o
zpřesnění architektonické studie záměru - zahrnutí přístupové cesty, dodávky pitné vody a dalších
okolnosti, se kterými se v rámci navrhovaného projektu bude muset obec potýkat.
Dále dne 6.5.2019 proběhlo jednání. Zápis z tohoto jednání starostka přečetla. Zdůraznila, že se
jedná o akci rozdělenou na dvě etapy. V první etapě by se zajistila rekonstrukce obytné části pro 4
až 6 obyvatel a potřebné technické zázemí. AŽ po úpravě komunikace by došlo ve druhé fázi
rozšíření kapacity. Ze strany obce by k žádné investici nedošlo. V případě možnosti získání dotace
ze strany pozemkového úřadu na zkvalitnění cesty by obec investorům vyšla vstříc. Zastupitelé



mohou využít přítomného arch. Daňka a paní Dvořákovou k případným dotazům.
Arch.Daněk a paní Dvořáková zdůvodňují změnu ÚP, jako nezbytnou podmínku pro zajištění
projektu rekonstrukce Hluché bašty. Z pohledu stávajícího úp není možno realizovat technické
zázemí (parkoviště, ČOV .....) mimo hranici v současnosti zastavěné plochy.

Pan Thaler má dotaz, zda se po rekonstrukci počítá s bydlením pro obyvatele trvale hlášené v obci
Branišov - nikoliv.
Paní Honnerová upozorňuje na zátěž komunikace při předpokládaných pracích na Hluché baště.

se ptá, zda se již v minulosti neřešila zátěž dané komunikace.
P. Farkač: z doby budování ZTV , by měla být k dispozici studie, která byla po

požadována k souhlasu s výstavbou ZTV. Tato studie řešila únosnou zátěž komunikace a
případná ohrožení stávající zástavby.
Pan Vachta připomíná současnou situaci, kdy při výstavbě ČOV touto cestou projíždí desítky až
stovky těžkých nákladních automobilů s materiálem.

Arch.Daněk a paní Dvořáková upozorňují, že pokud v této fázi dojde k odsouhlaseni
zastupitelstvem, je potřeba počítat s nezbytností obou fází rekonstrukce, protože jenom dílčí
realizace by byla finančně natolik náročná, že bez druhé fáze by investice byla nerentabilní a
projekt lze reálně zafinancovat pouze pokud lze předpokládat následné odsouhlaseni druhé etapy.

Starostka seznámila ZO s důvodovou zprávou, návrhem obsahu Změny Č.2 ÚP Branišov a
Stanoviskem dle § 55a odst. 2 písm. d) a e) stavebního zákona.

Návrh usnesení Č.1/08/2019:
Zastupitelé:
l. berou na vědomí důvodovou zprávu ke Změně Č.2 ÚP Branišov

2. schvalují:

Návrh na pořízení Zmčny Č.2 ÚP Branišov dle § 46 staveního zákona, a to zkráceným
postupem v souladu s ustanovením § 55a a následujících stavebního zákona,

a) Ing. Petru Voborskou, jako určeného zastupitele spoluprácujícího s pořizovatelem pro
pořizování Změny Č.2 ÚP Branišov,

b) Milenu Dvořákovou, jako osobou splňující kvalifikační poŽadavky pro územně
plánovací Činnost dle § 24 stavebního zákona, pro pořizovatelskou Činnost Změny Č.2
ÚP BraniŠov,

c) projektový ateliér AD s.r.o., Husova 4, 370 01 České Budějovice, zastoupený Ing. arch
Jaroslavem Daňkem, jednatelem společnosti a autorizovaným architektem, jako
projektanta Změny Č. 2 ÚP Branišov,

3. ukládájí Obecnímu úřadu BraniŠov, prostřednictvím oprávněné osoby, zajistit zpracování
návrhu Změny Č.2 ÚP pro veřejné projednání, v souladu s příslušnými ustanoveními
stavebního zákona.

Přílohou usnesení:
l. Důvodová zpráva,
2. Návrh obsahu Zmčny Č.2 ÚP Branišov



3. Stanovisko dle § 55a odst. 2 písm. d) a e) stavebního zákona.

Hlasování:
Pro: 7
Proti: O
Zdržel se: O
Usnesení bylo přijato

Bod Č. 5
Kontrola zápisu z minulého zastupitelstva

l) kontrola zápisu Č. 7/2019

Zastupitelé byli seznámeni se zápisem č. 7/2019.

Návrh usnesení Č.2/08/2019:
Zastupitelé souhlasí s kontrolou zápisu Č. 7/2019

Hlasování:
Pro: 7
Proti: O
Zdržel se: O
Usnesení bylo přijato

Bod Č. 6
výběr dodavatele ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu:

,,BraniŠov rozšíření kanalizace"

Dle Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu bylo provedeno výběrové řízení na
zakázku ,,Branišov - rozšíření kanalizace". V pondělí 12.8.2019 bylo provedeno hodnocení
přijatých nabídek.
Komise pro hodnocení nabídek ve složení Ing. Rucký, paní Voborská a pan Farkač, doporučuje k
plnění veřejné zakázky ,,Branišov - rozšíření kanalizace" nabídku fý. SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH (IČ 48035599), která ve výběrovém řízení podala ekonomicky
nejvýhodnější nabídku a splnila všechny podmínky účasti stanovené zadavatelem. Nabídková cena
je 567 359,91KČ bez DPH.
Pani starostka předložila zastupitelům všechna hodnocené nabídky.
P,Vachta : dotaz na výši dotace - 275.000,- KČ

Návrh usnesení Č.3./08/2019:
Zastupitelstvo obce Branišov, na základě doporuČení komise pro hodnocení nabídek, vybralo
k plnění veřejné zakázky ,,Branišov - rozšířeni kanalizace" nabídku fy. SWIETELSKY
stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH (IČ 48035599), která ve výběrovém řízení
podala ekonomicky nejvýhodnější nabídku a splnila vŠechny podmínky účasti stanovené
zadavatelem.



Nabídková cena 567 359,91 KČ bez DPH.

Zastupitelstvo obce Branišov pověřuje starostku obce podpisem smlouvy s vybraným
dodavatelem.

Hlasování:
Pro: 6
Proti: O
Zdržel se: 1 (p.Thaler)
Usnesení bylo přijato

Bod Č. 7
Oprava kanalizace na návsi

Do začátku zkušebního provozu a tedy doby připojování rd na kanalizaci by měla být provedena
oprava kanalizačního řadu v lokalitě ,,východní část návsi", který je v současné době nevyhovující -
rozpadlé a ucpané potrubí v několika místech a otevřené vpusti pod vsí.

Předpokládaná hodnota zakázky je do 399.999,- KČ bez DPH a tudíž je k ní přistupováno jako
k zakázce II. kategorie dle Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - v současné
době probíhá průzkum trhu na zajištění dodavatele. Oslovena byla společnost SWIETELSKY
stavební s.r.o., která zná situaci a v obci již pracuje. Budou osloveny i další firmy.

Bod Č. 8
Různé

l) Rozpočtové opatření Č. 7

Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 7/2019.

Zastupitelé berou na vědomL

2) Rozpočtové opatření č. 8

Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 8/2019.

Zastupitelé berou na vědomL

3) Rozpočtové opatření Č. 9

Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 9/2019.

Zastupitelé berou na vědomL



4) Kanalizace a ČOV Branišov - Čerpání úvěru, rozpoČtové opatření

Za období 7/2019 byla přijata od fy VHS, spol. s.r.o. faktura ve výši 3.013.139,68 KČ, z dotace bylo
čerpáno 2.801.717,16 KČ, čímž byla dotace vyčerpána a zbylých 211.422,52 kč z faktury by mělo
být zaplaceno úvěrem - tedy provést rozpočtové opatření v této výši.
Paní starostka doporučuje čerpat úvěr, protože ten je vázán účelově a až následně používat vlastní
prostředky. U rekonstrukce není jisté, zda se náklady, po zjištění skutečného stavu, nenavýší.

Návrh usnesení Č.4/08/2019:
Zastupitelé souhlasí s Čerpáním úvěru ve výši 211.422,52 KČ a s provedením rozpoČtového
opatření v této výši na pokrytí zbylé části faktury.

Hlasování:
Pro: 6
Proti: O
Zdržel se: l (p.Thaler)
Usnesení bylo přijato

5) KompostCry

Svazek obcí Blanský les Netoličko bude opět žádat o dotaci na kompostéry v chystané výzvě pro
rok 2020, kompostéry by tedy lidé dostávali v roce 2021. Starostka navrhuje udělat průzkum zájmu.
V první fázi bylo rozděleno 27 ks a v druhé fázi 13 ks kompostérů.

6) Pout'

O víkendu 10A1.8.2019 proběÉila v obci oslava poutě.' V sobotu bylo na návsi pohoštění, pro děti
skákací hrad, v neděli fotbal a mše u kapličky u Hluché Bašty. Obec zajistila pohoštění na návsi,
organizaci zajistili hasiči a další dobrovolníci.

7) Finanční výbor

Zastupitelé byli seznámeni se zápisem finančního výboru ze dne 10.6.2019

Konec zasedání ve 20:33

Zapisovatel: Zdeněk Farkač

Starosta: Ing.Petra Voborská 6 "'

Ověřovatelé: Radomír Thai,,

l

JanVachta



Na základě ustanovení § 92 odst. l zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění, svoláváme

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce BraniŠov

Místo konání: Kancelář Obecního úřadu Branišov, BraniŠov č. 5

Doba konání: 19.8.2019 v 19.00 hod.

Navržený program:

l. Zahájení

2.

3.

4.

5.

6.

Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Kontrola zápisu z minulého zastupitelstva

Dostavba kanalizace na severovýchodním okraji obce - výběrové řízení

Oprava kanalizace na návsi

Žádost o pořízení změny ÚP Branišov v lokalitě Hluchá Bašta

7. Různé

·" r'! "(" ,"j,;,' ·' j U"" '"\1

V Branišově dne 1.8.2019

Vyvěšeno: 1.8.2019
Vyvěšeno elektronicky: 1.8.2019

sejlnuto:Au¥o(ý

.. .,,",l,'
l

l
r

Ing. Petra Voborská
š'tarostka





Farkač Zdeněk
sU7"""

Homerová Eva Ik- , lr"
l

<

Kaňka Jaroslav i /U1

Nohavová"ř'na l"
Thaler Radomír . ,

-,·4 ;,",>;,:"

,,,,,,,m

Voborská Petra
,Á

Prezenční listina z veřejného zasedání zastupitelstva obce Branišov 19.8.2019
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Obec Branišov

Rozpočtové změny roku 2019

Rozpočtové opatření č. 7

KEO-W 1.11.290 l Uc06x

zpracováno: 20.5.2019
strana: 1

PŘÍJMY
N+Z"Uz Org Par Pol ZJ

l) 000098348 0000 0000 4111 000
Paragraf 0000 celkem:

Org: 0000 celkem:

PŘÍJMY celkem

VÝDAJE
N+Z+UZ Org Par Pol ZJ

2) 000000000 0000 2321 6121 000
Paragraf 2321 celkem:

3) 000000000 0000 3399 5139 000
Paragraf 3399 celkem:

4) 000098348 0000 6117 5175 000
Paragraf 6117 celkem:

Org: 0000 celkem:

VÝDAJE celkem

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY

Původní hodnota Změna
0,00 29 000,00
0,00 29 000,00

0,00 29 000,00

0,00 29 000,00

Po změně Popis
29 000,00 Neinvest přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo
29 000,00 *

29 000,00

29 000,00

Původní hodnota Změna

3 831 928,07 18 000,00
3 831 928,07 18 000,00

0,00 10 000,00
0,00 10 000,00

0,00 1 000,00
0,00 1 000,00

3 831 928,07 29 000,00

3 831 928,07 29 000,00

Pc: změně Popis
3 849 928,07 Budovy, haly a stavby
3 849 928,07 Odváděni a čištění odpadních vod a nakládáni *

10 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
10 000,00 Ostatní záležitost kultury, církvi a sděl. prostře *

1 000,00 Pohoštěni
1 000,00 Volby do Evropského parlamentu *

3 860 928,07

3 860 928,07

Par Pol Org Původní hodnota
0000 XXXX XXXX 14 387 028,00

PŘÍJMY celkem 14 387 028,00

Změna
29 000,00

29 000,00

Po změně Popis
14 416 028,00

14416028,00

VÝDAJE
Par Pol Org

2321 XXXX XXXX
3399 5139 0000
6117 5175 0000

VÝDAJE celkem

Původní hodnda Změna
14 912 928,07 18 000,00

0,00 10 000,00
0,00 1 000,00

14 912 928,07 29 000,00

Po změně Popis
14 930 928,07 Odvádění a čištěni odpadních vod a nakládáni s kaly

10 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
1 000,00 Pohoštěni

14 941 928,07

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

V souladu s ustanovením § 16 zákona Č,250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatřeni v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli).

Schváleno usnesením schváleno starostkou

Zpracoval: Bc. Simona VelIšková dne: 20.5.2019

na zasedání dne 20.05.2019.

jjSt"
l

OBEC BRAMŠOY
..--"'" Branišov 5

l" 373 84
lČ: 005 81 666





Obec Branišov KEO-W 1.11.290 l Uc06x

Rozpočtové změny roku 2019

Rozpočtové opatření č. 8

zpracováno: 14.6.2019
strana: 1

PŘÍJMY

l)
N"Z"UZ Org Par Pol ZJ

000000000 0000 0000 1211 000
Paragraf 0000 celkem:

Org: 0000 celkem:

Původní hodnota Změna

1 580 000,00 35 124,00
1 580 000,00 35 124,00

1 580 000,00 35 124,00

Po změně Popis
1 615 124,00 Daň z přidané hodnoty
1 615 124,00

1 615 124,00

PŘÍJMY celkem 1 580 000,00 35 124,00 1 615 124,00

VÝDAJE
N"Z"UZ Org

2) 000000000 0000
3) 000000000 0000

Paragraf

4) 000000000 0000
Paragraf

5) 000098348 0000
Paragraf

6) 000000000 0000
Paragraf

Org: 0000

Par Pol ZJ Původní hodnota Změna
3399 5139 000 10 000,00 -10 000,00
3399 5194 000 0,00 10 000,00
3399 celkem: 10 000,00 0,00

5512 5222 000 0,00 8 000,00
5512 celkem: 0,00 8 000,00

6117 5021 000 0,00 12124,00
6117 celkem: 0,00 12124,00

6171 5169 000 45 000,00 15 000,00
6171 celkem: 45 000,00 15 000,00

celkem: 55 000,00 35 124,00

Po změně Popis
0,00 Nákup materiálu jinde nezařazený

10 000,00 Věcné dary
10 000,00 Ostatní záležitost kultury, cIrkví a sděl. prostře *

8 000,00 Neinvestiční transfery spolkům
8 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část *

12 124,00 Ostatní osobní výdaje
12 124,00 Volby do Evropského parlamentu *

60 000,00 Nákup ostatních služeb
60 000,00 Činnost místní správy *

90 124,00

VÝDAJE celkem 55 000,00 35 124,00 90 124,00

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY
Par Pol Org Původní hodnota

0000 XXXX XXXX 14 416 028,00

PŘÍJMY celkem 14 416 028,00

Změna Po změně Popis
35 124,00 14 451 152,00

35 124,00 14 451 152,00

VÝDAJE
Par Pol Org

3399 5139 0000
3399 5194 0000
5512 XXXX XXXX
6117 5021 0000
6171 XXXXXXXX

VÝDAJE celkem

Původní hodnota Změna

10 000,00 -10 000,00
0,00 10 000,00

40 000,00 8 000,00
0,00 12 124,00

473 271,00 15 000,00

523 271,00 35 124,00

Po změně Popis
0,00 Nákup materiálu jinde nezařazený

10 000,00 Věcné dary
48 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část
12 124,00 Ostatní osobní výdaje

488 271,00 Činnost mÍstnÍ správy

558 395,00

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

V souladu s ustanovením § 16 zákona Č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli).

Schváleno usnesením schváleno starostkou

Zpracoval: Bc. Simona Velíšková dne: 14.6.2019

na zasedání dne 14.06.2019.
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OBEC BRANIŠOV
Branišov 5
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Obec Branišov KEO-W 1.11.290 l Uc06x

Rozpočtové změny roku 2019

Rozpočtové opatření č. 9

zpracováno: 10.7.2019
strana: 1

PŘÍJMY
N+Z+UZ Org Par Pol ZJ

l) 000000000 0000 0000 1211 000
2) 000000710 0000 0000 4122 000
3) 000000711 0000 0000 4222 000

Paragraf 0000 celkem:

Org: 0000 celkem:

PŘÍJMY celkem

VÝDAJE
N+Z+UZ Org Par Pol ZJ

4) 000000711 0000 2321 6121 000
Parag raf 2321 celkem:

5) 000000000 0000 3722 5137 000
Paragraf 3722 celkem:

6) 000000000 0000 6171 5137 000
7) 000000000 0000 6171 5161 000
8) 000000710 0000 6171 5137 (JOO

Parag raf 6171 celkem:

Org: 0000 celkem:

VÝDAJE celkem

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY

Původní hodnota Změna

1 615 124,00 60 000,00
0,00 25 000,00
0,00 275 000,00

1 615 124,00 360 000,00

1 615 124,00 360 000,00

1 615 124,00 360 000,00

Původní hodnota Změna

0,00 275 000,00
0,00 275 000,00

0,00 30 000,00
0,00 30 000,00

10 000,00 25 000,00
4 000,00 5 000,00

CLOD 25 000,00
14 000,00 55 000,00

14 000,00 360 000,00

14 000,00 360 000,00

Po změně Popis
1 675 124,00 Daň z přidané hodnoty

25 000,00 Neinvestiční přijaté transfery od krajů
275 000,00 Investiční přijaté transfery od krajů

1 975 124,00

1 975 124,00

1 975 124,00

Po změně Popis

275 000,00 Budovy, haly a stavby
275 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání *

30 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
30 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů *

35 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
9 000,00 Poštovní služby

25 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
69 000,00 Činnost místní správy *

374 000,00

374 000,00

Par Pol Org Původní hodnota
0000 XXXX XXXX 14 451 152,00

PŘÍJMY celkem 14 451 152,00

Změna

360 000,00

360 000,00

Po změně Popis
14 811152,00

14 811152,00

VÝDAJE
Par Pol Org

2321 XXXX XXXX
3722 XXXX XXXX
6171 XXXX XXXX

VÝDAJE celkem

Původ ni hodnota Změna

14 930 928,07 275 000,00
320 000,00 30 000,00
488 271,00 55 000,00

15 739 199,07 360 000,00

Po změně Popis
15 205 928,07 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládáni s kaly

350 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů
543 271,00 Činnost mľstnľ správy

16 099 199,07

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

V souladu s ustanovením § 16 zákona Č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli).

Schváleno usnesením schváleno starostkou

Zpracoval: Be. Simona Velíšková dne: 10.7.2019

na zasedání-dne 10.07.2019.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Změna Č.2 územního plánu Branišov (dále jen ,,Změna Č.2 ÚP Branišov") je pořizována dle §
44 písm. d) stavebního zákona na návrh fyzické osoby, která má vlastnická práva k
pozemkům a stavbám na území obce Branišov.

Předmětem Změny Č.2 ÚP jsou pozemky parč. č. 602/1, 604/1-3, 606/1,3 v k.ú. Branišov,
Přesné vymezení pozemků, případně jejich částí, bude upřesněno a graficky znázorněno v
návrhu Změny Č.2 ÚP Branišov, zpracovaném pro veřejné projednání.

Obsahem Změny Č.2 ÚP bude rozšíření zastavěné či zastavitelné plochy lokality ,,Hluchá
Bašta" o nezbytné části ploch pro technickou a dopravní infrastrukturua a likvidaci
splaškových a dešťových vod, Podrobnější popis je uveden v ,,Návrhu obsahu Změny Č.2 ÚP
Branišov", který je přílohou Č.2 výše uvedeného předkládaného ,,Návrhu usnesení
zastupitelstva obce Branišov".

Náklady na zpracování a pořízení Změny Č.2 ÚP Branišov, včetně jeho úplného znění, bude
plně hrazeno žadatelem, což je písemně doloženo zápisem z jednání ze dne 6.5.2019.

V návrhu usnesení předkládáme zastupitelstvu obce návrh na pořízení Změny Č.2 ÚP
Branišov a to zkráceným postupem dle § 55a a následujících stavebního zákona s tím, že
součástí předkládaného návrhu na pořízení Změny Č.2 ÚP Branišov je i stanovisko dotčeného
orgánu, požadované dle § 55a, odst. 2, písm. d) a e) stavebního zákona (stanovisko k obsahu
návrhu Změny Č.2 ÚP Branišov ve zkráceném postupu pořizování). Toto stanovisko zaslal
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví dne
16.1.2019, pod č.j.: KUJCK 8064/2019/OZZL/2.

Z uvedeného stanoviska vyplývá následující:

- na území řešeném v obsahu Změny Č.2 ÚP Branišov se nevyskytuje žádná ptačí oblast
(PO) ani evropsky významná lokalita (EVL),

- nejbližším prvkem soustavy NATURA 2000 je PO CZ0311037 Českobudějovické
rybníky, které jsou vzdáleny vzdušnou čarou cca 0,7 - 1,9 kin.

- navrhovaný obsah Změny Č.2 ÚP Branišov nemůže mít samostatně nebo ve spojení s
jinými záměry významný vliv na pňznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti EVL a PO
ležících na území v působnosti Krajského úřadu - jihočeský kraj. Odůvodnění.' vzhledem k
charakteru záměru a jeho umístění v dostatečné vzdálenosti od EVL a PO nemůže v žádném
případě dojít k ovlivnění nebo narušeni předmětů ochrany ve zmiňovaných prvcích soustavy
NATURA 2000.
Krajský úřad dále ve svém stanovisku sděluje, že nepožaduje zpracování vyhodnocení vlivů
navrhovaného obsahu Změny Č.2 ÚP Branišov na životní prostředí ve zkráceném postupu
pořizování. Odůvodněni": obsah Změny Č.2 ÚP Branišov nemůže mít samostatně nebo ve
spojení s jinými významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí ležících na území v působnosti Krajského
úřadu - jihočeský kraj.



V závěru stanoviska je konstatováno, že pořízeni Změny Č.2 UP Branišov je účelné a míra, v
jaké změna koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné Činnosti je, vzhledem k jejich umístění,
velikosti a povaze, adekvátní. Obsah Změny Č.2 ÚP Branišov respektuje priority územního
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území i podmínky ochrany a rozvoje přírodních,
kulturních a civilizačních hodnot území kraje a nestanovuje žádné variantní řešení. Rizika pro
životní prostředí a veřejné zdraví z provedení Změny Č.2 ÚP Branišov jsou zanedbatelná,
neboť' žádná plocha nebude využívána k rizikové činnosti, která by mohla způsobit havárii.
Na základě posouzení předloženého záměru a jeho podrobnějšího popisu je dále patrno, že ve
Změně Č.2 ÚP Branišov nebudou navrhovány plochy či koridory s významnými negativními
vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. Na základě výše uvedeného nebyly shledány
významné střety zájmů nebo závažné problémy v oblasti ochrany životního prostředí a
veřejného zdraví, a proto v tomto stanovisku nebyl uplatněn požadavek na vyhodnocení
Změny Č.2 ÚP Branišov na Životní prostředí.

Zkrácený postup pořizování změn územních plánů umožňuje novela stavebního zákona od l.
l. 2018. Pořizovatel navrhuje tento postup zejména z důvodu menŠí jak časové tak jínanční
náročnosti.

Na základě schváleného předkládaného návrhu usnesení, tzn. schválení uplatnění zkráceného
postupu pořizování změny dle § 55a a následujících stavebního zákona, pořizovatel zajistí u
projektanta zpracování návrh Změny Č.2 ÚP Branišov pro veřejné projednání. Oznámení o

- konání veřejného projednání pořizovatel doručí veřejnou vyhláškou na úředních deskách obce
Branišov. K veřejnému projednání pořizovatel přizve jednotlivě obec, pro kterou je Změna Č.2
ÚP Branišov pořizována, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce. Veřejná vyhláška pak
rovněž stanoví i termíny pro uplatnění připomínek ze strany veřejnosti a námitek od
dotčených osob.

Po veřejném projednání bude zpracován návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení
připomínek. K návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatní dotčené
orgány své stanoviska. O rozhodnutí o námitkách a vydání Změny Č.2 ÚP Branišov pak
rozhodne na svém zasedání zastupitelstvo obce Branišov.
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PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o., Ing. arch. jaroslav DANĚK
Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil 605 277 998 ájb

V zastoupeni investora Marie Navarová a Ing. František Navara, Branišov 36, 373 84 Dubné
telefon: 603 906 721, e-mail: fm.navarovi@se'znamcz, vlastníků parcel v k. ú. Branišov na
listech vlastnictví č. 201 a 1023.

Návrh obsahu Změny č. 2 Územního pIánu Branišov

Obsah Změny č. 2 územního plánu Branišov je zpracován pro účely zkráceného postupu
pořízení změny územního plánu dle § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem Změny č. 2 územního plánu Branišov jsou pozemky, případně stavby, kterých se
podáni týká - 602/1, 604/1-3, 606/1,3 a další viz příloha,

Požadavek na změnu UP Branišov

Rozšíření lokality ,,Hluchá Bašta". Zastavěná plocha obsahuje v návrhu pouze samotný
objekt statku ,,Hluchá Bašta" bez možnosti cokoliv zrealizovat mimo samotný objekt. Územní
plán v grafické ani v textové části ne jenom, že nenaznačuje, ale znemožňuje způsob
řešení technické infrastruktury. Požadujeme rozšířit zastavěnou či zastavitelnou plochu
o nezbytné části, ve kterých by mohla být realizována technická vybavenost.

Důvody nesouhlasu.

V současné době jsou objekty ,,Hluché Bašty" využívány pro bydlení, ustájeni dobytka a pro
skladování krmiva.

V budoucnu bude nezbytné z hlediska udržitelného rozvoje objekty postupně opravovat,
přestavovat, modernizovat a v některých částech zdemolovat a znovu postavit. Současně s tím
budeme postupně hledat možnosti atraktivnějšího funkčního využiti. Částečně pro bydlení, prc
ubytování pro sport a relaxaci se zachováním části pro chov koní a hospodářských zvířat.

Dopředu musíme upozornit na skutečnost, Ze chceme ponechat objekty bez zásadního
zvětšováni objemu a chceme zachovat jejich architektonickou a kulturní hodnotu. Nemáme tedy
požadavek na zvětšováni zastavitelné plochy novými nadzemními objekty pro bydlení
a občanskou vybavenost, ale nezbytně potřebujeme řešit rozvojové plochy pro technickou
vybavenost objektu.

Jedná se zejména o:

a) Plochu dopravní infrastruktury.

Odůvodněni:



Před objektem je již dnes využívaná plocha pro odstavováni vozidel, manipulační plocna ore
skladování dřeva a parkoviště na zatravněné ploše. V případě jakékoliv rekonstrukce objehú
například pro ubytování je nezbytné řešit v souladu s platnými předpisy Darkovánj. Stavebn"
úřad však neuzná stávající stav parkování na trávě před objektem. Na samotný dvůr se
parkovací stání nevejdou, a proto je nezbytné uvažovat alespoň s malým parkovištěm před
objektem, Požadujeme upravit územní plán, aby toto řešeni umožňoval.

b) Plochu technické infrastruktury pro likvidaci splaškových vod.

Odůvodněni:

Objekty ,,Hluché Bašty" jsou již dnes odkanalizovány do vsakovacích podmoků mimo statek
s vyústěním na jihozápadní a jižní straně. Pro případ jakéhokoliv dalšího využiti bude nezbytné
zabývat se s řešením splaškové kanalizace. V současné době není koncepce zcela přesně
zpracována, ale je vcelku jisté, že budoucí jímka či čistírna bude muset být v nejnižší části
v prostoru mezi statkem a vodotečí. Současně navržené řešení územního pIáno toto neřeší.
Řešeni je trochu nad rámec podrobnosti územního plánu, avšak územní plán by neměl zmařit
jakoukoliv možnost řešeni odkanalizování (mimo umístění čistírny na dvoře). Požadujeme
upravit územní plán, aby umožňoval rozumné řešeni splaškové kanalizace, tedy urrňstěni
technické infrastruktury mimo objekty statku.

C) Plochu technické infrastruktury pro likvidaci dešt'ových vod.

Odůvodněni:

Dešt'ová kanalizace z objektů ,,Hluchá Bašta" je již dnes vyvedena mimo statek do terénních
příkopů a dále do nedaleké vodoteče.

Pro případ jakéhokoliv dalšího využití bude nezbytné zabývat se s řešením dešt'ové kanalizace.
Zákon ukládá povinnost zasakovat a řešit retenci. V současné době není koncepce
odkanalizování dešťových srážek zcela přesně zpracována, ale je vcelku jisté. že řešení se
nemůže odehrávat na dvoře.

Zádáme o úpravu územního plánu, aby umožňoval rozumné řešení dešt'ové kanalizace, tedy
například um ístění retenční nádrže mimo objekty statku.

V dne

Podpis





21. 7. 2019 Seznam nemcMtosti m LV| Nahlíženi do katastru nemcútosti

Seznam nemovitostí na LV

Číslo LV: 201

Katastrálni území: Braniš(?v u Dubného [633615',
C

Zobrazeni v mapě !

Vlastníci, jiní oprávnění

, č. . , Branišov

. a , č. p. , 37384 Branišov

Pozemky

st. 29; souCástí pozemku je stavba

st 39; součástí pozernku ,je stavba

606/2

G06/4

- 606/5

Stavby

Na lv nejsou zapsány žádné stavby.

1/8

7/8

Jednotky

Na lv nejsou zapsány žádné jednotky.

Práva stavby

Na LV nejsou zapsána žád ná práva stavby,
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitosti ČR vykonává Katastrálni úřad pro jihočeský kraj, Katastrálni
pracoviště ČeSké Budeío'/|ceE

·ZQbrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 21.07 2019'17:001ň "" ' " " "" "" ' "

© 2004 - 2019 Ceský úřad zeměméňcký a Pod sidliStem l800/9, KclbV% 18211 Praha &?
Podání určená katastrálním úřádům a pracoviš6m zaskjte přímo na |ejich e-ma4 adresuit

Verze aplikace 5.5.5 buád O

1/1



21.7. 2019 Seznam m LV l NaNižení do kätastru nemKNtosti

Seznam nemovitostí na LV

Číslo LV: 1023

Katastrální území: BrariiŠov u Dubného 1633615;

Zobrazení v mapě !

Vlastníci, jiní oprávnění

, Č. p. , 37384 BraniŠov

, č. p. , 37384 Branišov

Pozemky

: ' ' ", ' "Ž : . ,
64/2

PZE 62. původ Pozemkový katastr

PŽÉ 64, původ pozemkový katastr

PZE 66, půvQď pozemkový katastr

PZE 602/1, původ pozemkový katastr

. PZE 604/1, původ Pozernkcvý karastr

F'7F. 604/2 původ pQzemkc}vý katastr

PZE 604/3, piivcd Pozemkový katastr

, pze 606/1, původ pozemkQvý katastr

PŽÉ 606/3, původ Pozemkový ktjtastr

PZE 608, původ Pozemkoyý katastr

PZE 609, původ poFemkový katastr

Stavby

Na lv nejsou zapsány žádné stavby.

9/16

7/16

Jednotky

Na lv nejsou zapsány žádné jednotky.

Práva stavby

Na LV nejsou zapsána žádná práva stavby.
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro jihočeský kraj, katastrálni
pracoviště České Budějovice"

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 2L07.2019 17:(R00.

© 2004 - 2019 český Úřad zeměměiicků a katastrálnio , pod SídhŠtěm L8CO/°. 18211 Praha &7
Podání určená katastrálním úřádům a pracovištím zasílejte přímo na iejich e-mail adresu,Z

Verze aplikace 55.5 build O

htmr)ahlizermqLclmcczLZ%rm)tgdtep~TXm=mBqnANSEdjmmge^BTqzt%6M/F-EsQw2®fgmmvhMy-sMAUmcg6dBxhzsb... 1/1
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KRAJSKÝ ÚŘAD
" ,ť'"

'ĹĹ')" Ý'

'i, gm'
JIHOČESKÝ KRAJ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

č. j.: KUJCK 8064/2019/OZZL/2 datum: 16. 1. 2019 vyřizuje: Ing. jana Šiftová telefon: 386 720 73ĺ!
sp.zn.: OZZL 7946/2018/iasi'

Věc: Stanovisko k obsahu návrhu změny č. 2 územního plánu Branišov ve zkráceném postupu pořizováni

Kraiský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen ,,krajský úřad"), obdržel
árie 18. 12. 2018 žádost, kterou zaslal projektový ateliér AD s.r.o., o stanovisko podle § 55a odst. 2 zákoňä
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, I:
navrhovanému obsahu změny č. 2 územního plánu Branišov (dále též ,,změna ÚP"), která bude pořizován2
zkráceným postupez"..

Předmětem Změny č. 2 územního plánu Branišov jsou pozemky 602/1, 604/1-3, 606/1 ,3 v k. ú. Branišov. jedná se
c) RozšIření lokality nHluChá Bašta". Zastavěná plocha obsahuje v návrhu pouze samotný objekt statku ,Hluchá
Bašta" bez možnosti cokoliv zrealizovat mimo samotný objekt. Územní plán v grafické ani v textové části ne jenom,
že nenaznaCuje, ale znemožňuje způsob řešení technické infrastruktury. jedná se tedy o rozšíření zastavěné či
zastavitelné plochy o nezbytné části, ve kterých by mohla být realizována techňická a dopravní vybavenost (p|och?
dopravní infrastruktury - parkoviště a plochy technické infrastruktury pro likvidaci splaškových a dešťových vod).

Stanovisko k § 55a odst. 2 písm. d) stavebního zákona

Krajský úřad, jako příslušný orgán podle ustanovení §77a, odst. 4 písm. x) zákona zákona č. 114/1992 Sb., o
3cnraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,zákon o ochraně přírody a krajiný'), který
uplatňuje stanoviska k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obci s rozšířenou oůsobnosti z h|ediske
zájmů chráněných tímto zákonem a dále k ostatním územním plánům a regulačním plánům z hlediska zájmů
chráněných tímto zákonem, není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody, tj. j za zájmy chráněné zákonem o ochramž
přírody a krajiny v působnosti Ministerstva životního prostředí, souhlasí podle §45i zákona o ochraně přírody a
krajiny s navrhovaným obsahem změny č. 2 územního plánu Branišov.

,Na území s pozemky parč. C. 602/1, 604/1-3 a 606/1,3 v katastrálním území Branišov u Dubného, které je
navrhované dle výše uvedené žádosti k řešení změnou územního plánu, v příslušnosti zdejšího orgánu ochrany
přírody se nevyskytuje žádná ptačí oblast (dále jen ,,PO"), ani evropsky významná lokalita (dále jen .EVL").
NejbližšMi prvky soustavy NATURA 2000 jsou PO CZ0311037 Českobudějovické rybník a EVL CZ0313138
'jrbenské rybník, které jsou vzdáleny vzdušnou čarou cca 0.7 - 1.9 km.

Navrhovaný obsah změny č. 2 územního plánu Branišov nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a otačich oblast'
ležících na území v působnosti Krajského úřadu - jihočeský kra;.

Odůvodněni:
Vzhledem k charakteru záměru a jeho umístěnI v dostatečné vzdálenosti od EVL a PO nemůže v žádném případě
doiit Qv|ivnění nebo narušení předmětů ochrany ve zmiňovaných prvcích soustavy NATURA 2000.

zdejší oŕgán ochrany přírody dále upozorňuje, toto stanovisko krajského úřadu je stanoviskem podle § 55a odst.
písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním pIánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, pro pořizování změny ÚP zkráceným postupem dle § 55a a § 55b stavebního zákona.

Ostatní zájmy sledované zákonem o ochraně přírody a krajiny budou posouzeny až v rámci řízení o návrhu změny
UP, tj. v rámci veřejného projednání tohoto návrhu (např.: posouzeni vlivu na zvláště chráněná území a prvky
územního systému ekologické stability).

Zpracoval: RNDr. Kamil Zimmermann Ph.D., tel.: 386720711

'.' Zimního stadionu 1952/2. 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 1"11,
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zanovisko k 55a odst. 2 písm. e) stavebního zákona

'jrqány kraje v souladu s ust. § 22 písm. é) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzováni vlivů na životní prostředí, ve
íneni pozdějších předpisů (dále jen »zákon") vydávají stanovisko k posouzení vlivů provádění územního plánu na
životní prostředí a jsou dotčenými orgány pří jeho Dořizovár

Na základě žádosti, s přiměřeným použitím relevantních kritérii uvedených v příloze č. 8 k zákonu a v souladu s ä
1(Ji odst. 2 zákona krajský úřad sděluje, že nepožaduje zpracování vyhodnocení vlivů navrhovaného obsahu
:měnv č. 2 územního olánu Branišov (dále též ,,obsah změny ÚP") na životní prostředí ve zkráceném postupu
pořizování.

Odůvodnění:
Obsah změny ÚP nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými významný negativní vliv na příznivý sta'.'
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblasti ležících na území v Důsobnost'
Kraiského úřadu - jihočeský kraj.
Z hlediska obsahu předložená žádost prověřuje plochy a změny, které svým charakterem, využitím, rozsahem a
lokalizaci nejsou z hlediska vlivu na jednotlivé složky životního prostředí a na veřejné zdraví v řešeném území
považovány za významne

Porovnání s relevantními kritérii podle přilohv č. 8 k zákonu:
Ole žádosti se jedná o potřebu vymezení ploch technické a dopravní vybavenosti pro nezbytné zázemí objekt'c
'"!uchá Bašta". Lze konstatovat. že mřízenI změny územního plánu je účelné a míra, v jaké změna koncepce

stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti je, vzhledem k jejich umístěnÍ, velikosti i povaze, adekvátní. Obsah změny
JP respektuje priority územního plánování pro zajištěni udržitelného rozvoje území i podmínky ochrany a rozvoje
přír%ních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje a nestanovuje žádné varianty řešéň:.
Krajský úřad neshledal žádnou z charakteristik vlivů koncepce na životní prostředí ani veřejné zdraví am
charakteristiku dotčeného území, zejména s ohledem na pravděpodobnost, dobu trvání, četnost a vratnost vlivů,
kumulativní a synergickou povahu vlivů, důležřtost a zranitelnost oblasti, za významnou do té míry, aby bylo nutné
.ytc vlivy posoudit podle zákona.
Přeshraniční povahu vlivů provedení obsahu změny UP lze vyloučit. Rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví
z provedení zrněny UP jsou zanedbatelná, neboť žádná plocha nebude využívána k rizikové činnosti, která by
mohla způsobit havárii. Závažnost a rozsah vlivů lze také vyloučit, jelikož nebyly identifikovány žádné jako
významné. v obsahu změny ÚP nebyly identifikovány významné střety se zvláštními přírodnimi charakteristikam,
území nebo kulturním dědictvím. Rozsah obsahu změny ÚP nemění urbanistickou koncepci obce Branišov, tedy se
=předpokládají negativní vlivy na hustotu obyvatel a osídlenI. Nebudou překročeny normy kvality životního
prostředí a nedojde k narušeni organizace ZPF. Pořízením změny ÚP se nepředpokládají dopady na změny
klimatu.

Z výše uvedeného je patrné, že dle žádosti nebudou ve změně ÚP navrhovány plochy či koridory s významnýM
negativními vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví a podle kritérii uvedených v příloze č. 8 k zákonu nebyly
shledány významné střety zájmů nebo závažné problémy v oblasti ochrany životního prostředí a veřejného zdrav:,
proto nebyl uplatněn požadavek na vyhodnocení změny č. 2 územního plánu Branišov na životní prostředí.

Tímto závěrem není dotčena povinnost posuzování konkrétních záměrů podléhajÍcÍch posouzeni podle tohoto
zákona.
Zpracovala: Ing. jana Šiftová. tel.: 386 720 73'!

Ing. Zdeněk Klimeš
/eaouc| odboru životního orostředí,
:emeciěiství a lesnictví

Obdrží: projektový ateliér AD s.r.o., Husova 4, 370 01 České Budějovice. ds
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