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                    Zápis  ze zasedání předsednictva SPOV ÚK ze dne 8.6.2010 – Horní Jiřetín 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Omluveni: Trnková-Úštěk, Lanc- Peruc, Kopecký-Horní Podluží 
Hosté: místostarosta města Horní Jiřetín Ing. Vladimír Buřt 
 
Program: 1. zahájení, uvítání 
                2. informace z jednání SPOV ČR 
                3.kontrola usnesení 
                4. soutěž VR 2010 
                5.prolomení těžebních limitů 
                6. různé 
 
Místostarosta města Horní Jiřetín Ing. Vladimír Buřt přivítal členy předsednictva na radnici města. 
Předseda SPOV ÚK zahájil jednání, seznámil předsednictvo s programem. Nebyly žádné připomínky. 
Hlasování pro navržený program,: pro:   5   proti:  0  zdržel se:  1 
Program byl přijat v předloženém návrhu. 
 
2) Předseda informoval předsednictvo o průběhu jednání SPOV ČR v Praze: 
- pokračovat v jednání s SMO ČR a SMS ČR v otázkách RUD 
- informace – výstava Země  živitelka České Budějovice 
- pokračuje jednání na novele Stavebního zákona 
- příprava soutěže „Zlatá cihla“ ve spolupráci s Českou komorou architektů 
- pokračovat v jednání s politickými stranami – Zpravodaj duben 2010 – 5 otázek pro lídry stran 
- informace senátora Žáka o jednání s Lesy ČR,tendr zrušen.  
- soutěž VR 2010 , za ÚK je přihlášeno 22 obcí, je třeba se na tuto soutěž zaměřit hlavně po komunálních 
  volbách, věnovat pozornost  účasti obcí,  v letošním ročníku odstoupily Staňkovice (LTM) 
Budeme se snažit, aby propagace této soutěže byla i krajských novinách. 
Předsednictvo bere informace na vědomí 
    
3)Všichni členové SPOV ÚK dostali elektronickou poštou odpověď na podněty starosty Bejčka 
k převodu pozemků z PF ČR na obce. 
Z odpovědi jasně vyplývá, že je třeba provést změnu zákona, proto bude SPOV ÚK úzce spolupracovat 
s poslanci našeho  kraje. 
Na jednání v září bude do předsednictva pozván poslanec Ing. Šenfeld, Foldyna, Šťovíček a Kádner. 
Podklady připraví starosta Jan Bejček. 
Hlasování: pro:  6   proti:  0  zdržel se:  0 
Předsednictvo bude na zářijovém zasedání jednat s poslanci Parlamentu ČR, podklady  pro jednání 
připraví starosta Bejček 
 
4) Se zápisem z května 2010 byl rozeslán materiál o možnosti zjednodušení změn ÚP. Zatím řádná 
odezva. Žádáme všechny členy, aby sdělili předsednictvu své připomínky nebo potvrdili podporu 
předloženého návrhu v termínu do 30.6.2010. 
 
5) r ů z n é : 
- starosta Bejček – nezapomenout na pošty a jejich snahu o zrušení provozoven  v malých obcích 
- starosta Seifert – věnovat stále pozornost členské základně, je třeba vysvětlovat starostům potřebu  
  rozšíření členské základny, aby předsednictvo mělo  při jednání silnou podporu venkova.  

Spolek pro obnovu venkova Ústeckého kraje 
 

krajská organizace   
Na Průhonu 270, Vědomice, 413 01  Roudnice nad Labem 

Tel., fax: 416 837 240, E-mail:starosta@vedomice.cz                                 

 
 
 

 



 
Místostarosta města Horní Jiřetín Ing. Buřt seznámil předsednictvo s problémem prolomení limitů a jeho 
dopad na město samé. Na mapě názorně ukázal, v jakém rozsahu by město postihlo prolomení limitů a 
znásledná těžba v okolí města. Pro Horní Jiřetín by to znamenalo zánik. 
Celou situaci potvrdil pohled z vyhlídky na těžbu v okolí města a pohled na okolí zámku Jezeří. 
Předsednictvo se bude tomuto problému stabilně věnovat, rozhodující slovo by v takovém to zásahu do 
lokality obce měla mít obec, které se to bezprostředně týká. 
 
Zapsala: Vacková 
 
 
Václav Tyl, předseda SPOV ÚK: ………………………………………………..    

                                                                      
                                              


