
 

 

 

 

Z á p i s  z  veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dubna, konaného dne 17.12.2008 

 

 

Přítomni: p. Bůzek Josef, Falc Jaroslav, Křísa Miroslav,  Zárybnický Zdeňek a Pinc Václav 

Omluven: Pípal Antonín 

 

Ověřovatelé: Pínc Václav 

                      Zárybnický Zdeňek 

 

 

Program: 1. Zahájení. 

                  2. Pokračování ve vypracování územního plánu.  

                  3. Úprava rozpočtu 2008. 

                  4. Schválení rozpočtového provizoria pro rok 2009. 

                  5. Informace o činnosti obce .  

                  6. Různé 

                  7. Usnesení a závěr 

 

                                                                                  
 

1. Starosta zahájil zasedání v 19.15 hodin, přivítal členy zastupitelstva a přítomné 

občany. 

 

2. Starosta podal zprávu o stavu prací na územním plánu /dále ÚP/ obce Dubno. Práce 

postupují podle stanoveného harmonogramu, dle smlouvy. Návrhy a připomínky  

schválené na mimořádném zastupitelstvu dne 20.11.2008 byly posouzeny 

zprostředkovatelem a mohou být zařazeny do ÚP obce Dubno. Zastupitelé hlasovali  o 

vložení těchto návrhů do ÚP obce  Dubno a jednohlasně souhlasí.  

 

3. Místostarosta informoval přítomné o návrhu na úpravu rozpočtu pro rok 2008 dle 

přílohy, v položkách příjmů i výdajů.  Zastupitelé hlasovali a jednohlasně s těmito 

úpravami souhlasí. 

 

 

4. Místostarosta informoval přítomné o stanovení rozpočtového provizoria pro začátek 

roku 2009. Zastupitelé hlasovali a jednohlasně s tímto souhlasí. 

5. Starosta informoval přítomné o činnosti obce za uplynulé období.  

 

a/ JV obchvat města Příbram –  

V zápise z posledního jednání k této plánované akci  nebyla zařazena  protihluková 

stěna, kterou zástupci obce Dubno požadovali. Z tohoto důvodu starosta odeslal dopis, 

kde trvá na doplnění záměru stěny do projektu. Zastupitelé obce  považuji tento 

problém za zásadní. 

 

 

 



 

 

 

 

 

b/ účelová komunikace, příjezdová cesta k budoucí solární elektrárně. 

Zastupitelé byli informování o stanovisku obce k této účelové komunikaci na části 

parcely č.514/5 – ostatní plocha, dobývací prostor, a na části parcely č. 514/3 – ostatní 

plocha, dobývací prostor v katastrálním území Dubno, která dlouhodobě slouží jako 

přístupová komunikace ke spojení nemovitosti s ostatními pozemními komunikacemi 

a k obhospodařování a zemědělských a lesních pozemků. Dle ustanovení § 7 odst. 1, 

2) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích výše uvedena účelová příjezdová 

komunikace je ze zákona účelovou komunikací ve smyslu § 3 odst. 2) písm. d) zákona 

o pozemních komunikacích. Užívání této účelové komunikace podléhá režimu 

obecného užívání upraveného zejména v § 19 odst. 1) zákona o pozemních 

komunikacích.   

Zastupitelé  hlasovali v této záležitosti  takto: 4 přítomni zastupitelé souhlasí s tímto 

stanoviskem 

p. Zarybnický se zdržel hlasování 

 

c/obci se podařilo prosadit řešení nebezpečného stavu topolů kolem komunikace mezi 

obci Dubnem a Příbrami  

 

6. Různé 

Místostarosta informoval přítomné, že bylo prodlouženo osvětlení  v Chaloupkách  a 

požádal občany, aby více dbali na udržování pořádku v obci, hlavně v okolí kontejnerů 

na tříděný odpad a kolem čekáren.  

 

 

7. U s n e s e n í 

 

K bodu 2. Zatupitelé jednohlasně souhlasí s vložením návrhů a připomínek 

projednávaných  a schválených  dne 20.11.2008  do ÚP obce Dubno.  

  

K bodu 3. Zastupitelstvo všemi hlasy schválilo úpravy rozpočtu, které budou provedeny 

k 31.12.2008.  

 

K bodu  4. Zastupitelé jednohlasně souhlasí se stanovením rozpočtového provizoria na 

počátek roku 2009. 

 

 K bodu 5. 

a/ Členové zastupitelstva trvají na doplnění projektu o protihlukovou stěnu na JV 

obchvatu Příbrami na KÚ Dubno. 

b/ Zastupitelé obce se usnesli, že stávající komunikace na části parcely č.514/5 a na části 

parcely č. 514/3 v katastrálním území Dubno, která dlouhodobě slouží jako přístupová 

komunikace ke spojení nemovitosti s ostatními pozemními komunikacemi a 

k obhospodařování a zemědělských a lesních pozemků je ze zákona účelovou 

komiunikaci. 

 

 



 

 

 

c/ zastupitelé obce berou na vědomí informaci o řešení havarijního stavu topolů u  hlavní 

komunikace. 

 

 

K bodu 6. Zastupitelstvo bere na vědomí informace podané místostarostou obce.  

 

Starosta zasedání ukončil ve 20:00 hodin 

 

 

 

 

                                                                                                                  Falc Jaroslav 

                                                                                                                       starosta 

 

 

 


