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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích 
 
Datum jednání:   30.8. 2021 
Místo jednání:   Sál restaurace BESEDA v Oldřichově v H. 
Začátek jednání:   18.00    Konec jednání:   20.15       
Počet přítomných členů ZO: 6    Omluveni:      1 
Neomluveni:    0    Hosté:       0  
 
 
Starosta obce jmenoval zapisovatele Václava Knespla a ověřovatele zápisu Petra Martínka 
a Mgr. Jiřinu Vávrovou. 
Dále konstatoval, že na základě presenční listiny ZO je přítomna nadpoloviční většina členů 
ZO a tudíž je zasedání usnášení schopné. 
 
Program jednání: 

1) Zpráva KV + FV 
2) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě (p.č. 153/4) 
3) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti (p.č. 1472/6) 
4) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti (p.č. 2145 a 2136) 
5) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věc. břemene (p.č. 2080) 
6) Návrh na změnu územního plánu obce Oldřichov v Hájích  
7) Různé 
8) Závěr 

 
Doplnění bodů jednání: 
Nebylo navrženo doplnění ani změna programu. 
Hlasování o 
programu jednání Pro:  6 Proti: 0  Zdržel se: 0 

 
Bod 1 – Zprávy KV + FV: 
Předkládají předsedové výborů  
Důvodová zpráva – V uplynulém období neproběhlo jednání FV ani KV. 
Rozprava – Mgr. Šarapatka požádal starostu obce o zaslání podkladů k jednání KV. 
 
Bod 2 –  Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Na uvedeném pozemku ve vlastnictví manželů Fišerových je uložen 
hlavní přivaděč vodovodního řadu pro zásobování pitnou vodou. Při výstavbě RD manželů 
Fišerových došlo k rozšíření veřejné části řadu pro připojení dalšího RD v sousedství. 
K zajištění možnosti budoucí správy tohoto veřejného zajištění je předložena ZO k projednání 
smlouva o zřízení věcného břemene s geodetickým zaměřením VB a oceněním znalcem Ing. 
Petrem Horákem.  
Tento bod byl předložen na jednání ZO v květnu tohoto roku, ale z důvodu nesepsané 
smlouvy byl odložen. Předložená smlouva je zpracována našim právním zástupcem Mgr. 
Votrubou a v této podobě odsouhlasena manželi Fišerovými. 
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Rozprava – Nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka. 
USNESENÍ č. 50/7/2021  
ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – vedení inženýrských sítí 
(vodovodního řadu) na pozemkové parcele č. 153/4 v k.ú. Oldřichov v Hájích s vlastníkem 
SJM Mgr. Dominikem Fišerem a Bc. Markétou Fišerovou, oba bytem XXX Liberec XXX 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod 3 – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Jedná se o nové kabelové vedení NN distribuční soustavy pro budoucí 
RD na pozemku 1472/6 v části obce Sedmidomky. 
Rozprava – Nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka. 
USNESENÍ č. 51/7/2021  
ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
dohodu o umístnění stavby č. IP-12-4012635/VB/003 na pozemkové parcele č. 2056 v k.ú. 
Oldřichov v Hájích s ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené společností KOLLERT ELEKTRO 
s.r.o., se sídlem Liberec 22, Svárovská 108, PSČ: 460 10.  

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod 4 – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Jedná se o kabelové vedení NN v komunikacích na pozemku p.č. 2145 a 
2136 v k.ú. Oldřichov v Hájích v části obce do Betlému. 
Rozprava – Nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka. 
USNESENÍ č. 52/7/2021  
ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-
4021030/VB/03 s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 405 02 Děčín, Teplická 874/8, IČ 
24729035, zastoupené KOLLERT ELEKTRO s.r.o., se sídlem Liberec, Svárovská 108, PSČ: 
460 10. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod 5 – Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věc.břemene: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Jedná se o vodovodní přípojku pro plánovanou stavbu nového RD na 
pozemku p.č. 86/12 v k.ú. Oldřichov v Hájích. 
Rozprava – Na základě připomínek zastupitelů, že nemají k dispozici znění smlouvy, tak byl 
tento pod stažen z projednávání. 
 
Bod 6 – Návrh na změnu územního plánu obce Oldřichov v Hájích: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Obec Oldřichov v Hájích má účinný územní plán od 22. 10. 2014. Podle 
ustanovení § 46 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(dále jen „stavební zákon“) žádost na změnu územního plánu (dále jen „návrh“) se podává u 
obce, pro kterou má být změna územního plánu pořízena a má obsahovat náležitosti 
stanovené v tomto paragrafu.  
Došlé návrhy za období obec předala k posouzení pořizovateli (Magistrát města Liberec 
Odbor územního plánování), který v souladu § 46 odst. (2) stavebního zákona posoudil jejich 
úplnost a soulad s právními předpisy. U návrhů, které nesplňovaly zákonem stanovené 
náležitosti, pořizovatel vyzval jejich podatele k doplnění. Po doplnění návrhů pořizovatel 
v souladu s ustanovením § 46 odst. (3) stavebního zákona všechny návrhy posoudil a se svým 
stanoviskem včetně doporučení jak o návrhu rozhodnout je předkládá k rozhodnutí 
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zastupitelstvu obce. Doporučení pořizovatele není pro zastupitelstvo závazné. Zastupitelstvo 
tedy může o jednotlivých návrzích rozhodnout v rozporu s doporučením pořizovatele. Popis 
jednotlivých návrhů je uveden v příloze tohoto usnesení (karty návrhů), která je jeho nedílnou 
součástí.  
Rozprava – J. Tichý – připustil chybu, že přílohu k tomuto bodu zaslal pozdě, protože 
pořizovateli napsal špatné datum jednání ZO. Současně uvedl, že se jedná o akt zahájení 
procesu pořizování, a že by ZO mělo stejně jako ve změnách v minulých letech, schválit 
všechny návrhy jednotlivců, a až po vyjádřeních DOSS se zabývat těmito návrhy. 
Ing. J. Hušek – tento názor rozporoval tvrzením, že by ze strany Obce OvH mělo dojít hned 
na začátku k jakémusi sítu žádostí o změnu, aby se DOSS nemuseli zabývat všemi návrhy. 
J. Šťastná – připomínkovala, že by návrh měl obsahovat všechny potřeby obce, zejména 
změny některých trvalých travních porostů na komunikace. 
Dále upozorňovala na změnu využití pozemku ve vlastnictví pana Zubra ve vztahu 
k případnému rozvoji Ekocentra, případně kdo má využití tohoto pozemku s vlastníkem 
zesmluvněno. J. Tichý odpověděl, že k využití tohoto pozemku má smlouvu uzavřenou 
společnost Suchopýr, z.s. 
Dotaz z řad veřejnosti na průběh pořizování změny ÚP. Jakým způsobem bude veřejnost 
informována o jednotlivých krocích. 
Po těchto připomínkách došlo k dohodě, že tento bod bude opětovně předložen v dalším 
jednání ZO.    
 
Bod 7 – Různé: 
 
a) Smlouva o odkoupení pozemkové parcely č. 2303, 1822/4 a 1822/5 vše v k.ú. Oldřichov 
v Hájích: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Jedná se o dořešení vlastnictví pozemků pod stavbou chodníku v úseku 
mezi I. a II. Etapou, který nebyl možný řešit v průběhu povolovacího řízení z důvodu úmrtí 
původní majitelky. 
Násobek tržní ceny vychází z předchozích jednání ZO, kde ve všech ostatních případech ZO 
vyslovilo souhlas s touto nabídkou. 
Rozprava – J. Šťastná – upozornila na vhodnost, aby si Obec OvH z veškeré korespondence 
v tomto případě uchovávala doklady o odeslání (dodejky) pro případné pozdější řízení o 
vyvlastnění uvedených pozemků. 
Ing. J. Duda – upozornil na špatný termín v návrhu usnesení, že se jedná o násobek tržní cen. 
Dle jeho názoru by mělo být stanoveno přesnější uvedení, že se jedná o dvojnásobek. 
USNESENÍ č. 53/7/2021  
ZO projednalo a schvaluje kupní smlouvu na pozemkovou parcelu č. 2303 ostatní plocha o 
výměře 22 m2, 1822/4 ostatní plocha o výměře 3 m2 a 1822/5 ostatní plocha o výměře 6 m2 
vše v k.ú. Oldřichov v Hájích od vlastníka Šulcová Miroslava, XX Praha X v celkové ceně 
dvojnásobku odhadu tržní hodnoty ve výši 37 200,-Kč. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
   
b) Darovací smlouva č. smlouvy dárce INO/01/002042/2021: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Jedná se o výstražné zařízení k hasičské technice Tatra 138 pro SDH 
Oldřichov v Hájích. 
Rozprava – P. Martínek – doplnil k tomuto bodu informaci jakým způsobem byl SDH tento 
dar nabídnut a konkretizoval přesné určení darovaného zařízení. 
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USNESENÍ č. 54/7/2021  
ZO projednalo a schvaluje darovací smlouvu Sady výstražné + příslušenství v ceně daru 
116 500,-Kč od Hlavního města Prahy se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
c) Prodej pozemkové parcely č. 2140/11, ostatní plocha v k.ú. Oldřichov v Hájích: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Na základě předchozího jednání ZO, kde byl vysloven souhlas 
s odprodáním  části pozemkové parcely č. 2140/3, byl záměr zveřejněn a vyhotoven GP č. 
911-1241/2021 a Odhad tržní hodnoty č. 40/08/2021 znalcem Ing. Petrem Horákem. 
Rozprava – Ze stejného důvodu jako v bodě č. 5, tj. nepředložení textu smlouvy, byl tento 
bod stažen z projednávání. 
 
d) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 841/TC/CI/2021/019/CICA: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – V průběhu realizace stavby Rekonstrukce MK k zastávce ČD bylo 
zjištěno nadměrné množství podzemních vod. Provedení stavby v kvalitě odpovídající pro 
stavby komunikací by bylo nutné odtěžit a sanovat velké množství původní zeminy. Na 
základě doporučení projektanta stavby pana Maděry bylo doporučeno s ohledem na 
minimální dopravní zatížení, že opatření by neodpovídali skutečným potřebám pro zatížení, a 
proto doporučil pouze dílčí opatření, které bude finančně adekvátní využití komunikace. 
Dodavatel však trvá na písemném stvrzení, že v tomto případě nemůže poskytnout záruky 
vyplývající z uzavřené smlouvy.   
Výše uvedené skutečnosti byly projektantem i TDI stvrzeny ve stavebním deníku. 
Rozprava – J. Šťastná – dotaz o jaké navýšení finančních prostředků se jedná. J. Tichý 
odpověděl, že se jedná o navýšení v řádech desetitisíců.  
USNESENÍ č. 55/7/2021  
ZO projednalo a schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 841/TC/CI/2021/019/CICA 
na akci Rekonstrukce MK k zastávce ČD s dodavatelem stavby STRABAG a.s., se sídlem 
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 týkající se změny záručních podmínek. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
Bod 8 – Diskuse a závěr: 
 

 J. Tichý – informoval zastupitele o průběhu jednání ve věci směny pozemků 
s Kuklovými a odkoupení části pozemku od Pospíšilů k realizaci pěší stezky. 
Dále informoval o probíhajícím jednání o působnosti MP Liberec v katastru obce 
OvH. Zejména o předpokládaných nákladech a rozsahu činnosti strážníka. Zastupitelé 
ho pověřili k dalšímu jednání o uzavření Veřejnoprávní smlouvy s Obcí Mníšek a 
Městem Liberec. 

 J. Tichý – informoval zastupitele o činnosti MJP ve věci odpadového hospodářství 
obcí Nová Ves, Mníšek a Oldřichov v Hájích. Došlo ke změně uzavření smlouvy, 
které spočívá v tom, že MJP neuzavřel smlouvu na pouhou administraci veřejné 
zakázky jak bylo předpokládáno, ale uzavřel smlouvu na kompletní zpracování 
odpadových hospodářství přímo na míru jednotlivým obcí s odbornou firmou 
zastřešenou společností Obce jinak. 

 J. Tichý – předložil na žádost společnosti M- projekce, která zpracovává projektovou 
dokumentaci na další etapu rekonstrukce silnice III/2904 včetně výstavby chodníku od 
Ekocentra Oldřichov v Hájích až po křižovatku v Mníšku Oldřichovská ulice s ulicí 
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Libereckou, smlouvu o smlouvě budoucí kupní s manželi Drbohlavovými k části 
pozemku pro budoucí výstavbu chodníku. Tuto smlouvu si manželé Drbohlavovi 
podmínili k udělení souhlasu se stavbou. Investor PD, KSS LK odmítl uzavření této 
smlouvy z důvodu, že se jedná o pozemek pod budoucí stavbou Obce OvH. 
V předloženém návrhu smlouvy si manželé Drbohlavovi podmínili cenu 504,-Kč/m2.  
K tomuto bodu se rozvinula široká diskuse: 
Mgr. J. Vávrová – se dotazovala proč je nutné tuto smlouvu uzavírat, když v předchozí 
etapě výstavby chodníku to nutné nebylo? 
Mgr. R. Šarapatka – upozornil, že může nastat situace, že budou požadovat 
v budoucnosti mnohem více. 
J. Šťastná – navrhla, že v případě nutnosti smlouvy, aby byl vyhotoven GP a pozemek 
se rovnou vykoupil za cenu, kterou jsme si stanovili v první etapě, tj. za dvojnásobek. 
Ing. J. Duda – upozornil, že není jisté, kdy se bude projet realizovat a zdali vůbec. 
Po této debatě byl starosta pověřen dojednáním podrobností s manželi Drbohlavovými 
a předložením návrhu na dalším jednání ZO. 

 J. Tichý – předložil požadavek k dodatečnému schválení smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení služebnosti. Jedná se o smlouvu s Libereckým krajem o uložení VO a OR do 
krajnice silnice III/2904 a příčné překopy tohoto vedení. Smlouva je navržena již 
z roku 2019, ale nedošlo k jejímu uzavření. S ohledem na nemožnost bližšího 
seznámení se zněním smlouvy odmítli zastupitelé o této smlouvě hlasovat. 

 Mgr. J. Vávrová – dotaz na tvorbu projektu odvodnění pod viaduktem. J. Tichý 
odpověděl, že dle dohody oslovil pana Senohrábka, který z důvodu malé kapacity 
odmítl. V měsíci červenci při jednání průjezdnosti silnice směrem na Raspenavu 
jednal s vedoucím oddělení inspekce silniční sítě KSS LK, který navrhl zářijovou 
schůzku k tomuto problému. 
Dále se dotazovala: 
Předání silnice – J. Tichý odpověděl, že silnice je v režimu předčasného užívání a 
proces kolaudace probíhá. 
Optická síť – J. Tichý odpověděl, že páteřní část ještě není v provozu, protože není 
dokončeno propojení přes železnici. R. Šarapatka doplnil informace o realizační firmě 
smart cloud. 
Provoz restaurace – J. Tichý odpověděl, že současná nájemkyně M. Růžičková ke dni 
20.9.končí provoz a doposud nikdo nepodal žádnou nabídku. První schůzku se zájemci 
má v nadcházejícím týdnu. 
Ekocetrum Oldřichov v Hájích – J. Tichý odpověděl, že dle posledního jednání SR se 
správy areálu ujala vybraná společnost a na základě dočasné smlouvy společnost 
Střevlik LK provozuje v areálu prázdninové pobyty dětí – příměstské tábory. 
Černá skládka na pozemku LČR – J. Tichý odpověděl, že doposud nikdo na výzvu 
nereagoval, a že je ještě ani neurgoval. 
Pošta – J. Tichý odpověděl, že se objevil zájemce o provoz pošty v obci, ale z důvodu 
počátečních jednání nemůže podávat podrobnější informaci. 

 J. Šťastná – upozornila na pravděpodobné odpady z minulosti, které se díky erozi 
objevily podél pěší cestičky z Másláku k Vrbům. 

 Mgr. R. Šarapatka – dotaz na navrácení kontejneru na tříděné odpady k Sokolovně a 
navrhl doplňky k automobilové váze ve sběrném místě. J. Tichý odpověděl, že 
kontejnery jsou již pár dní přestěhovány, ale ne k Sokolovně, ale na odstavnou plochu 
za přejezdem, protože by se snižovala kapacita parkoviště u Sokolovny. Dále 
upozornil na předčasnou informaci o provozu váhy v areálu sběrného místa, právě 
z důvodu, že ještě nejsou doinstalovány všechny prvky. 

 Ing. J. Duda – upozornil na špatný stav stříšky na kapličce u Urbanů.  
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