
ZÁPIS  č. 24 

z  veřejného  zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda 

Doba konání:    02. 03. 2022,  18:00 hod. 

Přítomni:  pp. Brož F., Smola, Najman P., Brož R., Částka, Šnebergr, Najman J., Chalupský, 

Grund, Greiner, Prošek 

Nepřítomni:  - 

Omluveni:  pp. Horek, Mareš 
 

 

PROGRAM: 
 

1.Složení slibu zastupitele 

 

2.Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele  

 

3.Kontrola usnesení 

 

4.Stavební záležitosti 

    -Výjimky ze stavebních uzávěr 

    -Žádosti o změnu územního plánu 

    

5. Ekonomické záležitosti 

    -Dodatek č. 1 ke smlouvě SFŽP ČR 

    -Dotace Plzeňský kraj – dopravní obslužnost 

    -Dotace Oblastní charita Sušice – sociální služby 

    -Odpis pohledávky 

    -Schválení smlouvy o dílo „Železná Ruda-Podpora infrastruktury v NP Šumava“ 

    -Schválení smlouvy o dílo „Obnova sportoviště u Základní a mateřské školy Karla    

      Klostermanna v Železné Rudě“ 

    -Různé 

 

6.Majetkové záležitosti 

    -Žádost o finanční podporu – pomník Zhůří 

    -Most Pancířská ulice – návrh na uzavření smíru 

    -Prodeje  pozemků 

    -Nákup techniky 

    -Revokace usnesení č. 6/129 ze dne 05.06.2019     

    -Různé 

 

7.Záležitosti správního odboru 

   -Obecně závazná vyhláška č. 1/2022 

 

 



8.Informace starosty 

   -Výběr zpracovatele nového ÚP s prvky RP 

   -Lokální a oblastní destinace – Srdce Šumavy 

   -Různé 

 

  9.Různé 

 

10.Zpráva o činnosti orgánů obce 

 

11.Diskuse 

 

12.Závěr    

 

 Jednání Zastupitelstva města Železná Ruda zahájil v 18:02 hod. a řídil starosta města Ing. Filip 

Smola. Veřejné zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno, probíhá v souladu se všemi 

aktuálně platnými nařízeními. Pan starosta konstatoval, že jednání je usnášeníschopné, neboť 

při zahájení je přítomno 9 členů zastupitelstva města. Informoval přítomné, že jednání se bude 

nahrávat. 

 

18:04 hod. se dostavil p. Brož F. 

 

1.Složení slibu zastupitele 

Pan starosta informoval přítomné, že pan Karel Papež rezignoval na mandát zastupitele. Dnes 

složí slib p. Jakub Prošek (náhradník z kandidátní listiny téže volební strany). Pan starosta 

přečetl slib a vyzval nového člena zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a 

k podepsání slibu.  

 

 

Pan starosta seznámil přítomné s programem. Program byl řádně vyvěšen a zveřejněn.Zeptal 

se přítomných, zda má někdo připomínku k programu. Nikdo připomínku neměl. 

24/775 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje navržený program. 

Pro: 10 

Proti:- 

Zdžel se: - 

 

 

2.Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele 

24/776 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje komisi pro usnesení: pp. Brož R., Chalupský. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

24/777 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje ověřovatele zápisu: pp. Najman P., Grund. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 



Zastupitelstvo města Železná Ruda jmenuje zapisovatelku: p. Šebelíková. 

 

 

3.Kontrola usnesení 

Kontrolu usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města č. 23 ze dne 08.12.2021 provedl 

pan starosta. Konstatoval, že všechny body jsou průběžně plněny. 

24/778 

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí kontrolu usnesení z veřejného zasedání  

č. 23 ze dne 08. 12. 2021. 

 

 

18:14 hod. se dostavil p. Šnebergr. 

 

Připomínka p. Šnebergra: na úřední desce nejsou vyvěšovány usnesení a zápisy z veřejných 

zasedání. 

P.starosta: usnesení visí, jsou vyvěšována v řádném termínu. Zveřejňování zápisů není 

povinné. 

 

 

4.Stavební záležitosti 

 

-Výjimky ze stavebních uzávěr  

 

Žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry na stavbu: Rodinný dům na pozemcích p. č. 

1/20 a 1/74 k. ú. Alžbětín. Žadatelé: Vlastimil a Naděžda Liederbauchovi, Vejprnická 505, 

318 00 Plzeň – Křimice . 

24/779 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze stavební uzávěry na stavbu: Rodinný 

dům na pozemcích p. č. 1/20 a 1/74 k. ú. Alžbětín. Žadatelé: Vlastimil a Naděžda 

Liederbauchovi, Vejprnická 505, 318 00 Plzeň – Křimice.  

Pro: 11 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

Žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry na stavbu: Rodinný dům Železná Ruda, na 

pozemku p. č. 347/2 v k. ú. Železná Ruda. Žadatelé: Jan a Vendula Blackých, E. 

Krásnohorské 512, 345 61 Staňkov a Aleš a Dagmar Křižanovi, Veřechov 19, 341 01 

Horažďovice. 

Návrh z porady : nesouhlas s navrženým zněním. 

24/780 

Zastupitelstvo města Železná Ruda neschvaluje výjimku ze stavební uzávěry na stavbu: 

Rodinný dům Železná Ruda, na pozemku p. č. 347/2 v k. ú. Železná Ruda. Žadatelé: Jan a 

Vendula Blackých, E. Krásnohorské 512, 345 61 Staňkov a Aleš a Dagmar Křižanovi, 

Veřechov 19, 341 01 Horažďovice. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: p. Šnebergr 

 



Žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry na stavbu: Rozšíření kapacity ubytovacího 

zařízení k. ú. Alžbětín, p. č. 117, 118 (Penzion u Larvů). Žadatelé: Soňa Konvalinková, 

Alžbětín 14, 340 04 Železná Ruda. 

24/781 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze stavební uzávěry na stavbu: 

Rozšíření kapacity ubytovacího zařízení k. ú. Alžbětín, p. č. 117, 118 (Penzion u Larvů). 

Žadatelka: Soňa Konvalinková, Alžbětín 14, 340 04 Železná Ruda. 

Pro: 11 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

Žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry na stavbu: Bytový dům Pamferka – stavební 

úpravy pro změnu v užívání, Železná Ruda čp. 63 “. Žadatelé: Ing. Zdeněk a Jana Jandovi, Na 

Chlumku 166/10, Plzeň. 

24/782 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze stavební uzávěry na stavbu: Bytový 

dům Pamferka – stavební úpravy pro změnu v užívání, Železná Ruda čp. 63. Žadatelé: Ing. 

Zdeněk a Jana Jandovi, Na Chlumku 166/10, Plzeň. 

Pro: 8 

Proti: - 

Zdržel se: pp. Smola, Najman P., Prošek 

 

 

-Žádosti o změnu územního plánu 

 

Žádost o změnu územního plánu na pozemku p. č. 318/75 v k. ú. Špičák za účelem výstavby 

rodinného domu. Žadatelé: Roman Vetrák, Špičák 94, 340 04 Železná Ruda. 

24/783 

Zastupitelstvo města Železná Ruda odkládá do doby projednání nového územního plánu 

žádost o změnu územního plánu na pozemku p. č. 318/75 v k. ú. Špičák za účelem výstavby 

rodinného domu. Žadatel: Roman Vetrák, Špičák 94, 340 04 Železná Ruda. 

Pro: 11 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

Žádost o změnu územního plánu na pozemcích p. č. 67/4 a 66/5 v k. ú. Železná Ruda za 

účelem výstavby mobilního domku na kolech a skladu zahradního nábytku. Žadatelé: Iva 

Juhová, U Řezné 370, 340 04 Železná Ruda. 

24/784 

Zastupitelstvo města Železná Ruda odkládá do doby projednání nového územního plánu 

žádost o změnu územního plánu na pozemcích p. č. 67/4 a 66/5 v k. ú. Železná Ruda za 

účelem výstavby mobilního domku na kolech a skladu zahradního nábytku. Žadatelé: Iva 

Juhová, U Řezné 370, 340 04 Železná Ruda. 

Pro: 11 

Proti: - 

Zdržel se: - 



Žádost o změnu územního plánu na pozemcích p. č. 272/26, 272/28  v k. ú. Špičák  za účelem 

výstavby rodinného domu určeného k trvalému bydlení jedné rodiny. Žadatelé: Ing. Ondřej 

Soukup a Mgr. Simona Soukupovi, U Strže 756/16, 321 00 Plzeň - Litice. 

24/785 

Zastupitelstvo města Železná Ruda odkládá do doby projednání nového územního plánu 

žádost o změnu územního plánu na pozemcích p. č. 272/26, 272/28 v k. ú. Špičák za účelem 

výstavby rodinného domu určeného k trvalému bydlení jedné rodiny. Žadatelé: Ing. Ondřej 

Soukup a Mgr. Simona Soukupová, U Strže 756/16, 321 00 Plzeň - Litice. 

Pro: 11 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

Žádost o změnu územního plánu na pozemcích p. č. 40/5 v k. ú. Železná Ruda za účelem 

výstavby rodinného domu určeného k trvalému bydlení. Žadatelé: Petr Pospíšil, Špičák 120, 

340 04 Železná Ruda a Monika Pospíšilová, Debrník 7, 340 04 Železná Ruda 

24/786 

Zastupitelstvo města Železná Ruda odkládá do doby projednání nového územního plánu 

žádost o změnu územního plánu na pozemku p. č. 40/5 v k. ú. Železná Ruda za účelem 

výstavby rodinného domu určeného k trvalému bydlení. Žadatelé: Petr Pospíšil, Špičák 120, 

340 04 Železná Ruda a Monika Pospíšilová, Debrník 7, 340 04 Železná Ruda. 

Pro: 11 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

5.Ekonomické záležitosti 

 

-Dodatek č. 1 ke smlouvě SFŽP ČR 

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1190800008 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR „Infrastruktura ve 

městě Železná Ruda“ – termín dokončení akce se mění na 7/2022. 

24/787 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1190800008 o 

poskytnutí podpory ze SFŽP ČR „Infrastruktura ve městě Železná Ruda“, dle přílohy č. 1 u 

zápisu. 

Pro: 11 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

-Dotace Plzeňský kraj – dopravní obslužnost 

24/788 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od Plzeňského kraje o poskytnutí dotace 

na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2022, v požadované částce 

89 705.- Kč.  

Pro: 11 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 



24/789 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace 

Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2022, mezi 

městem Železná Ruda a Plzeňským krajem a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 89 705.- Kč. 

Pro: 11 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

-Dotace Oblastní charita Sušice – sociální služby 

Oblastní charita Sušice – žádost o poskytnutí dotace na sociální služby v roce 2022 pro 

občany města ve výši 100 000.- Kč. 

24/790 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od Oblastní charity Sušice o poskytnutí 

dotace na zajišťování sociální služby pro  město Železná Ruda, v požadované částce  

100 000.- Kč. 

Pro: 11 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

24/791 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace Oblastní 

charitě Sušice na zajišťování sociální služby mezi městem Železná Ruda a Oblastní charitou 

Sušice a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční dotaci 

ve výši 100 000- Kč. 

Pro: 11 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

-Odpis pohledávky 

24/792 

Zastupitelstvo města  Železná Ruda v souladu s ustanovením § 85 písm. f) zákona  č. 

128/2000 Sb., o obcích, schvaluje prominutí dluhu pana Jana Kasla, bytem  Do Zámostí 45, 

326 00 Plzeň,  dle faktury č. 212180264 ze dne 10. 12. 2018 ve výši 70 604.- Kč včetně DPH  

a schvaluje odpis příslušné pohledávky, dle přílohy č.2 u zápisu.  

Pro: 11 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

-Schválení smlouvy o dílo „Železná Ruda-Podpora infrastruktury v NP Šumava“ – cesta 

na Liebeshöhe na Hojsově Stráži 

24/793 

Na základě doporučení hodnotící komise schvaluje Zastupitelstvo města Železná Ruda 

uzavření Smlouvy o dílo s nejvýhodnějším uchazečem zakázky malého rozsahu „Železná 

Ruda – Podpora infrastruktury v NP Šumava“, a to se společností Silnice Klatovy, a.s., 



Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, IČ: 45357307 (cena 1 347 857,20 Kč bez DPH) a pověřuje 

starostu Ing. Filipa Smolu jejím podpisem. 

Pro: 11 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

-Schválení smlouvy o dílo „Obnova sportoviště u Základní a mateřské školy Karla 

Klostermanna v Železné Rudě“ 

P.starosta:v loňském roce povodně dost zásadně zničily hřiště, podařilo se získat od 

pojišťovny 1,5 mil. Kč a zároveň město žádá o dotaci na obnovu sportoviště. 

P.Šnebergr: na sportoviště již byl v minulosti (r.2018) zpracován projekt, kde se počítalo 

s umělým ledem. Ptá se zda projekt řeší umělý led. 

P. Brož F.:  projekt je nový, s ledovou plochou nepočítá. Ledová plocha bude na dopravním 

hřišti, kde budou lepší podmínky. 

24/794 

Na základě doporučení hodnotící komise schvaluje Zastupitelstvo města Železná Ruda 

uzavření Smlouvy o dílo s nejvýhodnějším uchazečem zakázky malého rozsahu „Obnova 

sportoviště u Základní a mateřské školy Karla Klostermanna v Železné Rudě“, a to se 

společností VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6,     326 00 Plzeň , IČ: 

27967638 (cena 5 705 595,94 Kč  bez DPH) a pověřuje starostu Ing. Filipa Smolu jejím 

podpisem. 

Pro: 11 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

6. Majetkové záležitosti 

 

-Žádost o finanční podporu – pomník Zhůří 

Na město se obrátili starosta města Hartmanic pan Pavel Valdman společně s 

publicistou panem Zdeňkem Roučkou se žádostí o finanční podporu města Železná Ruda při 

realizaci obnovy a rekonstrukce pomníku 10 padlých vojáků na bývalém Zhůří. Navrhovaná 

výše podpory činí 50 tis.  

24/795 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje poskytnutí finanční podpory městu Hartmanice 

při realizaci obnovy a rekonstrukce pomníku 10 padlých vojáků na bývalém Zhůří ve výši 

50.000,-Kč. 

Pro: 11 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

-Most Pancířská ulice – návrh na uzavření smíru 

P. starosta: město Železná Ruda vede letitý soudní spor s Českou pojišťovnou o náhradu 

nákladů vzniklých při rekonstrukci mostu v ul. Pancířská po dopravní nehodě. Pojišťovna 

nyní přichází s návrhem na uzavření smíru. Tím by byl předmětný spor uzavřen.  

Zastupitelé se tímto bodem zabývali detailně na poradě. 



P. Šnebergr: kdo se za město zúčastňuje jednáních u soudu, on nebyl pozvaný k žádnému 

soudu. Proč nebyly dány včas podklady k tomuto bodu – zápis ze soudního jednání ( dle 

jednacího řádu 7 dní předem).  

P. starosta: jednáních u soudu se opakovaně účastnili pp. Frenzl, Maštera (pojišťovák města ), 

právní zastoupení města a právní zastoupení pojišťovny. Tomuto bodu se zastupitelé věnovali 

na poradě, materiály byly poslány včas (středa před 14-ti dny), přílohy k tomuto bodu byly 

zaslány v majetkových záležitostech.  

P. Frenzl: v poslední době žádné soudy neprobíhaly a ani nejsou žádné zápisy ze soudních 

jednání. Soud čeká jestli dojde k uzavření smíru. 

24/796 

Zastupitelstvo města Železná Ruda Schvaluje uzavření smíru mezi účastníky soudního řízení 

vedeného u Okresního soudu Plzeň – jih pod sp. zn. 19 C 148/2017, a to Městem Železná 

Ruda jako žalobcem a společností Generali Česká pojišťovna a.s. jako žalovaným, jejímž 

předmětem bude smírné uzavření celého předmětu řízení, a tím pádem ukončení tohoto 

probíhajícího řízení. Předmět řízení se týká nároku žalobce na náhradu škody v celkové výši 

9.768.084,00 Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 8,05 % z dlužné částky jdoucím ode dne 

01. 04. 2017 do zaplacení, a dále náhrady nákladů právního zastoupení.  

Obsahem smíru budou následující skutečnosti: 

Společnost Generali Česká pojišťovna a.s. se zaváže k úhradě částky ve výši 2,5 milionu Kč. 

Tím bude mezi účastníky zcela vypořádán předmět řízení vedeného u Okresního soudu Plzeň-

jih pod sp. zn. 19 C 148/2017 ve věci nároku na náhradu škody v celkové výši 9.768.084,00 

Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 8,05 % z dlužné částky jdoucím ode dne 01. 04. 2017 

do zaplacení, který uplatnil žalobce proti žalovanému v souvislosti s postupem žalovaného při 

likvidaci pojistné události č. 3369693 – havárie mostu (železničního nadjezdu) v Pancířské 

ulici v Železné Rudě dne 16. 06. 2010. Každý z účastníků si ponese své náklady řízení. 

V souladu se zákonem č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, bude žalobci vrácena poměrná 

část zaplaceného soudního poplatku.  

Město Železná Ruda požádá prostřednictvím právního zástupce soud, aby vydal usnesení, 

kterým bude smír o shora uvedeném obsahu schválen.  

Pro: 9 

Proti: - 

Zdržel se: pp. Šnebergr, Prošek 

 

 

 -Prodeje pozemků    

Prodej pozemku stp. č. 716/2 o výměře 9m2 v k. ú. Železná Ruda ve prospěch paní Anny 

Kristýny Pešlové. Jde o část pozemku pod malou vodní elektrárnou v jejím vlastnictví. 

24/797 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodej pozemku stp. č. 716/2 o výměře 9m2 v k. 

ú. Železná Ruda ve prospěch paní Anny Kristýny Pešlové, bytem Klatovská 335, 340 04 

Železná Ruda za cenu 500,-Kč/m2. 

Pro: 11 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

Prodej pozemku p. č. 398/4 o výměře 34m2 v k. ú. Železná Ruda ve prospěch manželů Karla a 

Jaroslavy Hanzlíkových, oba bytem Klatovská 412, 340 04 Železná Ruda za cenu 220,-

Kč/m2. 

 



24/798 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodej pozemku p. č. 398/4 o výměře 34m2 v k. 

ú. Železná Ruda ve prospěch manželů Karla a Jaroslavy Hanzlíkových, oba bytem Klatovská 

412, 340 04 Železná Ruda za cenu 220,-Kč/m2. 

Pro: 11 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

-Nákup techniky 

Návrh pro zastupitele na pořízení sněhové frézy na UNIMOG. K dispozici v tuto chvíli jsou 

dvě cenové nabídky, ještě čekáme na třetí nabídku od dodavatele z Německa.  

24/799 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje nákup sněhové frézy pro UNIMOG za cenu do 1 

mil. Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.  

Pro: 11 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

-Revokace usnesení č. 6/129 ze dne 05.06.2019 

Prodej nepotřebných trámů z přestřešení odbavovacího prostoru bývalé celnice.  

Dne 05. 06. 2019 bylo zastupitelstvem přijato usnesení o prodeji nepotřebných trámů 

z přestřešení odbavovacího prostoru bývalé celnice. Prodej se nakonec nerealizoval, kupující 

ztratil zájem. Návrh na revokaci předmětného usnesení č. 6/129, aby se trámy mohly prodat 

případnému dalšímu zájemci. 

P.Šnebergr: byly zpracovány projekty a posudky s tím, že dřevo zůstane městu (použití v 

areálu za tratí). Z minulého zastupitelstva jsou usnesení na schválení projektů, do projektů se 

financovali peníze. 

P. Brož: neznamená, že všechny připravené projekty se musí realizovat. Původní kupující si 

rozmyslel dřevo koupit, našel se až teď někdo, kdo si dřevo koupí. 

P. Najman P. : existuje usnesení o tom, že se bude realizovat nějaký projekt a my jsme to 

neudělali? To není pravda. My jsme projekt nepoužili. Usnesení o tom, že se něco bude stavět 

a my jsme to neudělali neexistuje. 

24/800 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje revokaci usnesení č. 6/129 ze dne 05. 06. 2019. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: p. Šnebergr 

 

 

7.Záležitosti správního odboru 

-Obecně závazná vyhláška č. 1/2022 

Na poradě nebyla projednána Obecně závazná vyhláška č. 1/2022, přestože v podkladech na 

poradu zaslána byla. Nová vyhláška obsahuje jen doplnění webové stránky, po obsahové 

stránce se nic nemění.  

 

 

 



24/801 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Železná Ruda 

č. 1/2022, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území města Železná 

Ruda. 

Pro: 11 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

8.Informace starosty 

 

-Výběr zpracovatele nového ÚP s prvky RP 

Je předložen návrh na schválení vítěze, který vzešel z proběhlého výběrového řízení. 

Protokol a veškeré podrobnější informace měli zastupitelé v materiálech. 

P. Šnebergr: informace o výběrovém řízení v podkladech nenašel. V této záležitosti současné 

zastupitelstvo promarnilo 3 roky. 

P. Smola: do konce minulého roku bylo vypsáno výběrové řízení. Celkem bylo osloveno 8 

firem doporučených krajským úřadem. P. Šnebergr o tom musel vědět, p. starosta mu jasně 

odpovídal na minulém veřejném zasedání, že do konce roku bude vypsáno výběrové řízení na 

zpracovatele ÚP. S připomínkou, že současné zastupitelstvo promarnilo 3 roky naprosto 

nesouhlasí. Minulá vláda deklarovala, že udělá nový stavební zákon, který vstoupí v platnost 

1.7.2023. Proč jsme navrhli jak říká p. Šnebergr náš postup, že překreslíme (překlopíme) 

stávající ÚP do nové podoby. Umožní jednu velkou věc, že do 1.7.2023 budeme mít nový ÚP. 

Okamžitě rozjedeme změnu č. 1, kde se budeme zabývat jednotlivými žádostmi o změnu ÚP 

tak, jak přicházejí. Ve chvíli, kdy by se rozjela tvorba nového územního plánu a zabývalo by 

se každou žádostí o změnu ÚP, kterých je v současné době 500-600, tak to bude na léta. 

Nedovolím, po tom co se tady děje s bytovou výstavbou, se zastavováním všeho, aby město 

nemělo ÚP. Nový stavební zákon nepočítá s institutem stavební uzávěry. Zastupitelstvo přijde 

o plno pravomocí. A to je ten důvod, že se zastupitelstvo dalo touto cestou. 

24/802 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Projektový ateliér AD s. r. o., IČO: 25194771, se 

sídlem Hosín čp. 165, 373 41 Hluboká nad Vltavou jako zpracovatele nového územního plánu 

s prvky regulačního plánu města Železná Ruda. Tento zpracovatel je vítězným uchazečem ve 

výběrovém řízení s nejnižší nabídkovou cenou 480 000,- Kč bez DPH (580 080,- Kč včetně 

DPH). 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: p. Šnebergr 

 

 

 

-Lokální a oblastní destinace – Srdce Šumavy 

- vyvolání jednání s neziskovými organizacemi a podnikatelskými subjekty  v oblasti    

  Železnorudska  

- vytvoření stanov a zakládacích listin a příspěvkového řádu 

- založení lokální organizace destinačního managementu 

- koordinace aktivit v oblasti cestovního ruchu na Železnorudsku 

- úzká spolupráce s Oblastní destinací Srdce Šumavy a ITC Železná Ruda 



 

P. Šnebergr: je to neefektivní systém, personálně náročný. Destinaci máme. 

P. Smola:  vzniklo z iniciativy p. starosty z Klatov a p. starosty ze Sušice, my se začneme 

přidávat. Jednotlivé smlouvy budou schvalovány na dalších zastupitelstvech. 

24/803 

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí skutečnost, že se město Železná Ruda 

stane zakládajícím členem oblastní destinace Srdce Šumavy, z.s. 

 

24/804 

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí zahájení přípravných prací na založení 

lokální destinace na Železnorudsku. 

 

 

9. Různé 

- 

 

10. Zpráva o činnosti orgánů obce 

- 

 

11. Diskuse 

P. Najman J. : dle zákona není povinnost zveřejňovat zápisy ze zastupitelstva města. 

 

P. Kasl: dotaz na „Projekt Samoty“, který by měl ovlivnit infrastrukturu Železné Rudy. 

Jaká je podpora města? 

 

19:25 hod. odchází p. Greiner. 

 

P. starosta: město dělá maximum, problém národního parku a ministerstva ŽP. Ministerstvo 

ŽP vydalo opakovaně nesouhlasné stanovisko. 

P. Najman: město není účastníkem řízení. Město projekt podporuje a snaží se pomoci. 

 

P. Šnebergr: na základě jakého usnesení se realizuje náměstí? Na vodní plochu (hřiště) byl 

zpracován projekt a povolení. Prostor opozice v Železnorudském zpravodaji. 

P. starosta: „náměstí“ jsme hlasovali, najdu a pošlu kdy to bylo. Projekt na vodní plochu – 

v té době to bylo na cizích pozemcích. Pozemky město odkoupilo a zrealizovalo dětské hřiště 

pro děti z mateřské školy ( vyhrál zájem dětí MŠ). 

P. Brož: projekt na vodní lochu byl propadlý (propadlé povolení). Nový projekt byl 

vypracován podle návrhu ZŠ a MŠ, levněji. 

P. starosta: prostor v Železnorudsku má každý zastupitel. 

 

 

 

12.Závěr 

Pan starosta v 19:32 hod. ukončil 24. veřejné zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda. 
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Přepsala dne: 07.03.2022 

Anna Šebelíková 

 



 


