
Zápis 
ze 3. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Bradlecká Lhota 

konaného dne 23. ledna 2007 
Přítomno 7 zastupitelů, 7 občanů. 
 

1.Návrh a schválení: Zapisovatel - I.Tomšová, návrhová komise - B.Tomeš, B.Kořínková, 
ověřovatelé zápisu - R.Erlebachová, L.Morávek.  (D.Hercíková) 

 
2.Kontrola usnesení.  (B.Tomeš) 
 
3.Projednání návrhu podání žádosti o pořízení vymezení zastavěného území obce. Na 

základě stavebního zákona č. 183/2006 Sb. nelze v případě, že obec nemá územní 
plán, umístit žádnou stavbu mimo zastavěné území obce, které je v tomto případě 
vymezeno výše uvedeným zákonem v hranicích zastavěného území z roku 1966 (tzv. 
intravilán). Protože i v naší obci se nacházejí stavby, které jsou mimo toto území, je 
třeba podat žádost o pořízení nového vymezení zastavěného území dle aktuálního 
stavu (jinak by vlastníci těchto staveb nemohli provádět žádné přístavby, drobné 
stavby apod.). Žádost se podává u příslušného úřadu územního plánování, tj. 
v Semilech. Bylo schváleno a žádost bude vypracována a podána. (B.Tomeš) 

 
4.Přijetí daru obci – pozemku p.č. 626/2 o výměře 156 m2  (cesta k čp. 30 – býv. Šmídovo) 

od manželů Foltových z důvodu volného přístupu k parcelám sousedů. Projednáno a 
schváleno.   (D.Hercíková) 

 
5.Deska J.J.Fučíka – opravuje se v umělecké škole v Turnově, došla žádost o zapůjčení 

Muzeu Českého ráje v Turnově na výstavu. Vzhledem k technologickým lhůtám oprav 
nelze desku umístit zpět na budovu bývalé školy před termínem vrácení z muzea, 
proto bylo zapůjčení schváleno. (D. Hercíková) 

 
6.Projednána a schválena žádost o dotaci na opravu mostu u autobusové zastávky, dle 

Dodatku č. 3 k Programu obnovy venkova. Vzhledem k jeho technickému stavu 
(stavba z r. 1931) bylo zadáno zpracování statického posudku. (D.Hercíková) 

 
7.Doplnění letopisecké komise – B.Tomeš (za F. Výmolu), D.Hercíková, J. Jenčková. 

(D.Hercíková) 
 
8.Úkol pro finanční výbor – zpracovat rozpočet na r. 2007, vyvěsit 15 dní před dalším 

zasedáním. (D.Hercíková)     Termín: 5.2.2007 
Zodpovídá: B. Kořínková 

 
9.Úkol pro komisi životního prostředí – zpracovat novelu Obecně závazné vyhlášky č. 

1/2004, kterou se stanoví pravidla pro pohyb  psů na veřejném prostranství na území 
obce Bradlecká Lhota. (D.Hercíková)   Termín: 20.2.2007 

Zodpovídá: S. Tahalová 
 

10.Úkol pro předsedy výborů a komisí – připravit plány práce na rok 2007. 
(D.Hercíková)       Termín: 20.2.2007 

Zodpovídají př.výborů a komisí 
 

11.Dořešit prodej obecního pozemku manželům Maštalířovým. 
(D.Hercíková)       Termín: 28.2.2007 

Zodpovídá: B.Kořínková 
 
 
 
Zapsala:     Ověřovatelé zápisu: 


