
Návrh k zařazení na pořad jednání zastupitelstva str. 1/3 23. 9. 2020 

Obecní úřad Hudlice 

starosta obce 

Jungmannova 355 

267 03 Hudlice 

datová schránka m84bs9p 

V Hudlicích 23. září 2020 

 

Návrh k zařazení na pořad jednání zastupitelstva 

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (dále jen Zákon o obcích), § 94 předkládám návrh 
k zařazení na pořad jednání zastupitelstva obce: 

Převzetí stavby „Hudlice U kaštanu, plochy pro bydlení, technické vybavení území, komunikace, 
veřejného osvětlení, dešťové kanalizace“ a splaškové tlakové kanalizace. 

 

Předkladatelé: 

Jiří Bureš, zastupitel obce Hudlice 

Hudlice, Jungmannova 275, PSČ 267 03 

 

Ing. Radovan Buroň, zastupitel obce Hudlice 

Hudlice, Lomená 27, PSČ 267 03 

 

Důvodová zpráva: 

V uplynulých dvanácti letech se podle údajů Českého statistického úřadu navýšil počet obyvatel Hudlic  
o dva.  Jedním z důvodů, že se obec Hudlice nerozrůstá, a naopak zestárla za stejné období o 1,6 roku,  
je nedostatek parcel určených pro stavbu rodinných domů. V obcích, kde je rozvoj skutečně podporován, 
se počet obyvatel za stejné období výrazně navýšil. Na příklad v Novém Jáchymově přibyl 51 obyvatel,  
to je navýšení počtu obyvatel o 8%, v Broumech 113 obyvatel, to je o 13% a ve Svaté dokonce  
149 obyvatel, což je nárůst o 40%. Vyjádřeno procentuálně představují 2 přibyvší obyvatelé Hudlic nárůst 
o 0,16%. 

23. 2. 2010 byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi PET spol. s r.o.  
a Obcí Hudlice (příloha č. 1), zastoupenou starostou Pavlem Hubeným, vztahujícího se k obytné lokalitě  
U kaštanu (dále jen „obytná lokalita“) a vybudování a vedení (umístění), provoz, revizi, opravy a údržbu 
splaškového a dešťového kanalizačního potrubí. 

10. 2. 2011 souhlasila Obec Hudlice zastoupená starostou Pavlem Hubeným s výstavbou inženýrských sítí 
a komunikace v obytné zóně Hudlice – U kaštanu (příloha č. 2). 

13. 2. 2013 byla uzavřena smlouva mezi PET spol. s r.o. a Obcí Hudlice (příloha č. 3), zastoupenou 
starostou Pavlem Hubeným, o napojení místní obslužné komunikace včetně chodníku v obytné lokalitě, 
jejímž vlastníkem je PET spol. s r.o., na místní silnici III. třídy umístěné na pozemku parc. č. 2369/2,  
jejímž vlastníkem je Obec Hudlice s tím, že jiný vjezd do obytné lokality není možný. 

Zároveň se PET spol. s r.o. a Obec Hudlice dohodly, že po řádném zkolaudování místní obslužné 
komunikace bude tato komunikace včetně chodníků bezúplatně převedena do vlastnictví Obce Hudlice  
a to včetně veřejného osvětlení, připravené a odzkoušené tlakové kanalizace a dešťové kanalizace. 

17. 10 .2016 opětovně souhlasil starosta Pavel Hubený jako zástupce budoucího správce s převzetím 
spadiště a provozováním včetně dešťové kanalizace (příloha č. 4). 
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Zdálo by se, že nic nebrání tomu, aby v obci bylo k dispozici 40 nových parcel pro stavbu rodinných domů. 

1. 4. 2020 bylo veřejné osvětlení revizním technikem Miroslavem Tesařem zprávou o revizi elektrické 
instalace posouzeno z hlediska bezpečnosti schopné provozu (příloha č. 5). 

5. 5. 2020 souhlasilo Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor, dopravní inspektorát 
Beroun s užíváním stavby (Hudlice U kaštanu, plochy pro bydlení, technické vybavení území, komunikace, 
veřejné osvětlení, dešťová kanalizace) (příloha č. 6). 

18. 5. 2020 vydal Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend kolaudační souhlas k plochám 
pro bydlení, technické vybavení území, komunikace, veřejné osvětlení a dešťovou kanalizaci (příloha č. 7). 

30. 6. 2020 obdržel starosta Pavel Hubený od PET spol. s r.o. návrh smlouvy o bezúplatném převodu 
pozemku – parcelní číslo 2265/63, v katastrálním území Hudlice, jehož součástí jsou dále vyjmenované 
nově zrealizované stavby: komunikace + chodníky, veřejné osvětlení a dešťová kanalizace (příloha č. 8). 

16. 7. 2020 proběhlo jednání mezi PET spol. s r.o., zastoupenou PhDr. Hanou Peškovou a starostou Pavlem 
Hubeným o převzetí komunikace včetně chodníků a včetně veřejného osvětlení, připravené a odzkoušené 
tlakové kanalizace a dešťové kanalizace. 

19. 7. 2020 vyzval emailem PET spol. s r.o. zastoupený Petrem Peškem starostu Pavla Hubeného k převzetí 
místní obslužné komunikace (Příloha č. 9). 

17. 8. 2020 vydal Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí kolaudační souhlas k vodovodu (příloha 
č. 10). 

3. 9. 2020 vyzval PET spol. s r.o. Obecní úřad Hudlice k převzetí splaškové tlakové kanalizace a k jednání  
o převodu a převzetí plochy pro bydlení, technického vybavení území, komunikace, veřejného osvětlení  
a dešťové kanalizace (příloha č. 11). 

Je 24. 9. 2020 a investorovi PET spol. s r.o. je nečinností Obecního úřadu Hudlice, zastoupeným starostou 
Pavlem Hubeným, bráněno v reálném prodeji parcel zájemcům. Protože tito zájemci, budoucí obyvatelé 
Hudlic, mají zájem co nejdříve začít stavět a bydlet, chodí se ptát i na obecní úřad na stav věci. Dle 
informací od zájemců jim starosta Pavel Hubený sděluje, že kanalizaci může převzít až po kolaudaci 
společností PET, což je ale zavádějící informace. PET spol. s r.o. nemůže z nedostatečného právního titulu 
žádat o kolaudaci. O tu může žádat a provést ji Obec Hudlice jakožto provozovatel tlakové kanalizace 
v obci Hudlice. 

Obec Hudlice se zavázala smlouvou ze dne 13. 2. 2013 k bezúplatnému převedení/převzetí komunikace 
včetně chodníků a včetně veřejného osvětlení, připravené a odzkoušené tlakové kanalizace a dešťové 
kanalizace do vlastnictví Obce Hudlice. 

Vzhledem k tomu, že investor již několikrát vyzval obecní úřad k převzetí komunikace včetně chodníků  
a včetně veřejného osvětlení, připravené a odzkoušené tlakové kanalizace a dešťové kanalizace  
do vlastnictví Obce Hudlice, a od obecního úřadu neobdržel žádné doložitelné vyjádření, lze předpokládat,  
že jeho dalším krokem bude předžalobní výzva a pokud i na ni, stejně jako na stávající korespondenci, 
nebude obecní úřad řádně reagovat, bude následovat žaloba na Obec Hudlice. Této situaci je nutné 
s ohledem na možný vznik škody obci Hudlice zapříčiněný nečinností obecního úřadu předejít. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hudlice po projednání ukládá starostovi obce 

a) uzavřít s PET spol. s r.o. Dohodu o změně stavebníka v termínu do 15. 10. 2020, 

b) převzít od PET spol. s r.o. splaškovou tlakovou kanalizaci v termínu do 15. 10. 2020, 

c) kolaudovat předmětnou splaškovou tlakovou kanalizaci v termínu do 30. 11 .2020, 

d) zahájit společností PET spol. s r.o. požadovanou součinnost obecního úřadu ve věci smlouvy  

o převzetí stavby „Hudlice U kaštanu, plochy pro bydlení, technické vybavení území, 
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komunikace, veřejného osvětlení, dešťové kanalizace“ vedoucí k podpisu smlouvy v termínu 

do 15. 10. 2020, 

e) převzít stavbu „Hudlice U kaštanu, plochy pro bydlení, technické vybavení území, komunikace, 
veřejného osvětlení, dešťové kanalizace“ v termínu do 31. 10. 2020. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Smlouva o budoucí smlouvě, Obec Hudlice, 23. 2. 2010 

Příloha č. 2 – Souhlas s výstavbou, Obec Hudlice, 10. 2. 2011 

Příloha č. 3 – Smlouva o napojení a převodu U kaštanu, Obec Hudlice, 13. 2. 2013 

Příloha č. 4 – Souhlas s převzetím, Obec Hudlice, 17. 10. 2016 

Příloha č. 5 – Zpráva o revizi elektrické instalace, Miroslav Tesař, 1. 4. 2020 

Příloha č. 6 – Stanovisko k užívání stavby, Policie ČR, 5. 5. 2020 

Příloha č. 7 – Kolaudační souhlas – komunikace, veřejné osvětlení dešťová kanalizace, MÚ Beroun, odbor 
dopravy a správních agend, 18. 5. 2020 

Příloha č. 8 – Návrh smlouvy o bezúplatném převodu pozemku, PET spol. s r.o., 30. 6. 2020 

Příloha č. 9 – Výzva k převzetí místní obslužné komunikace, PET spol. s r.o., 19. 7. 2020 

Příloha č. 10 – Kolaudační souhlas – vodovod, MÚ Beroun, odbor životního prostředí, 17. 8. 2020 

Příloha č. 11 – Výzva k převzetí kanalizace a převodu komunikací 

S ohledem na velikost příloh jsou tyto zaslány několika datovými zprávami, popř. emaily. 

 

Rozdělovník: 

Obec Hudlice, datová schránka m84bs9p 

Beranovská Michaela Ing., michaela.beranovska@email.cz 

Bureš Jiří, georgebures@seznam.cz 

Buroňová Bronislava Bc., b.buronova@seznam.cz 

Hrkal Rudolf, mistostarosta@obec-hudlice.cz 

Chaloupková Petra, chaloupkovapetra1@seznam.cz 

Kodet Martin, fillemartin@seznam.cz 

Krejča Petr Ing., krejca.pk@gmail.com 

Markvart Pavel, markvart.pavel@email.cz 

Průša Oldřich, oldrich.prusa@tipsport.cz 

Tejnorová Erika, TejnorovaErika@seznam.cz 

Tejnorová Jiřina, TejnorovaJirina@seznam.cz 

Treglerová Lenka Mgr., lenka.treglerova72@seznam.cz 

Žihlová Dana, d.zih@seznam.cz 

 


