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ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ 

DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ POLICKA 

V ROCE 2013 
konaného dne 24. ledna 2013 v 9,00 hod. 

ve velké zasedací místnosti Městské úřadu v Polici nad Metují 
 

Přítomní členové: Mgr. I. Jenková – předsedkyně, V. Friml, Ing. J. Krtička, 

Mgr. M. Maroul, P. Šubíř, V. Vítek 

 

Nepřítomni:   V. Tlapák, J. Vaněček 

 

Hosté:   Eva Justová – vedoucí odboru výstavby, Ing. M. Kryl 

 

Zapisovatelka: E. Pápaiová  

 

Ověřovatel:   V. Vítek 
 
 

 

PROGRAM: 

 

1) Zahájení 

2) Novela Stavebního zákona 

3) Žádost o dotaci na společný CZ-PL mikroprojekt 

4) Různé 

5) Závěr 

 

 

1) ZAHÁJENÍ 

Přítomné uvítala předsedkyně svazku Mgr. Ida Jenková, představila navržený 

program, ke kterému neměl nikdo připomínek- Jmenovala zapisovatele – Evu Pápaiovou a 

ověřovatele zápisu – Vítězslava Vítka.  

 

2) NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Hostem 1. zasedání DSO Policka byla Eva Justová, vedoucí stavebního odboru 

Městského úřadu v Polici nad Metují. Cílem její návštěvy bylo shrnutí novely zákona č. 

183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu, dále jen „stavební zákon“, která je 

v platnosti od 1. 1. 2013, s akcentem na práci a povinnosti obcí. 

Nejvýznamnější změnou je rozšíření okruhu staveb, které nevyžadují stavební 

povolení, ohlášení, územní rozhodnutí, ani územní souhlas. Jedná dle ustanovení § 79 odst. 2 

písm. o) stavebního zákona o stavby „do 25 m
2
 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním 

nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo 

stavby pro rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo 

výbušnin, nejedná se o jaderné zařízení nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu 

s územně plánovací dokumentací, je umísťovaná v odstupové vzdálenosti od společných 

hranic pozemku 2 m, a plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím 

umístění bude nejméně 50% z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro 

rodinnou rekreaci.“ 

Další změnou je územní řízení, které bude podléhat formě veřejné vyhlášky pouze 

v případě liniových staveb, staveb, které mají více, jak 30 účastníků řízení a také nebude 
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povinnost projednávat řízení ústně. Veřejné vyhlášky také nebudou obsahovat jména 

účastníků řízení, nýbrž pouze číslo pozemku v daném katastrálním území.  Velká změna také 

nastala ve výši správních poplatků. 

Vzhledem k CHKO je třeba podotknout, že k takovému řízení, jehož stavba náleží na 

území 4. zóny CHKO a na území měst, není třeba dokládat závazné stanovisko CHKO, obce 

jsou tudíž degradované. 

V. Vítek – Jaká je situace v případě povolování informačních panelů? 

E. Justová – Pakliže se bude jednat o informační panel o zastavěné ploše do 0,6 m
2
, 

tak není třeba žádného dokladu (viz § 79 odst. 2 písm. a) stavebního zákona). 

Po dohodě bude obcím společně se zápisem z toho jednání zaslán vypracovaný článek 

ke zveřejnění v jejich zpravodajích. 

 

3) ŽÁDOST O DOTACI NA SPOLEČNÝ CZ-PL MIKROPROJEKT 

Společně s obcí Suchý Důl, obcí Velké Petrovice, obcí Žďár nad Metují a  Gminou 

Radków, bude DSO Policka žádat o podporu projektu s názvem „Slavnosti, řemesla a tradiční 

produkty česko-polského příhraničí – Policko“. 

Projekt zahrnuje aktivity, jako je fotografická soutěž, výstava fotografií, publikace, 

propagační materiály a předměty. Celkové náklady jsou ve výši 9.300,- EUR s tím, že je 

požádáno o dotaci ve výši 7.905,- EUR (kurz pro přepočet 24,50 Kč/EUR). 

 

Usnesení č. 01/01/2013 

Výbor DSO Policka schvaluje podání žádosti o dotaci na společný CZ-PL 

mikroprojekt „Slavnosti, řemesla a tradiční produkty česko-polského příhraničí – Policko“ 

v rámci sběru žádostí v Euroregionu Glacensis k 15. únoru 2013. 

 Pro:   Proti:   Zdržel se:  

 

4) RŮZNÉ 

Přezkoumání hospodaření DSO Policka za rok 2012 

Ve středu 23. ledna 2013 proběhlo závěrečné přezkoumání hospodaření DSO Policka 

za rok 2012, které provedly auditorky Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. 

Přezkoumání hospodaření skončilo výsledkem „… Nebyly nalezeny žádné chyby ani 

nedostatky.“. Zpráva o auditu bude schválena společně se Závěrečným účtem za rok 2012. 

 

Mobilní pódium 

Obce byly upozorněny a vyzvány k předkládání žádostí o rezervaci mobilního pódia 

v průběhu roku 2013. 

 

Certifikační komise 

Ve středu 21. ledna 2013 se uskutečnilo zasedání Certifikační komise Broumovsko – 

regionální produkt®. Certifikováno bylo celkem 5 produktů: 

 Dekorace a užitné předměty ze železného drátu (Kateřina Smutná), 

 Lotrandova mast (Nutricius, s. r. o.), 

 Vyzrálé hovězí maso (Ekofarma Bošina), 

 Produkty včelí farmy Rokytník (Simona Adamcová), 

 Pekařské a cukrářské výrobky (Kvíčerovská pekárna Police nad Metují). 
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5) ZÁVĚR 

Na závěr předsedkyně svazku Ida Jenková poděkovala všem přítomným za účast. 

 
 

Zapsala: Eva Pápaiová 

V Polici nad Metují dne 25. ledna 2013 

 

 

 

 

…………………………………………..        …………………………………………... 

 Mgr. Ida Jenková Vítězslav Vítek 

 předsedkyně svazku ověřovatel 


