
OBEC JIVINA 
 

VÝPIS USNESENÍ 
 

Zastupitelstva obce Jivina 
 

č. 8/2022 ze dne 07.12.2022 
Jedná se o upravenou verzi usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů 

dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

Usnesení č. 8/1/2022 
Usnesení Zastupitelstva obce o určení ověřovatelů zápisu bylo přijato. 

(hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 8/2/2022 
Usnesení zastupitelstva obce o programu jednání zastupitelstva obce bylo přijato. 

(hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 8/3/2022 
Usnesení zastupitelstva obce o schválení rozpočtu obce pro rok 2022, jako rozpočet 
vyrovnaný, členěný na paragrafy, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 8/4/2022 
Usnesení zastupitelstva obce o schválení Střednědobého výhledu hospodaření obce Jivina 
pro roky 2023-2025, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 8/5/2022 
Usnesení zastupitelstva obce o schválení rozpočtu ZŠ a MŠ Jivina pro rok 2023, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 8/6/2022 
Usnesení zastupitelstva obce o schválení Střednědobého výhledu hospodaření ZŠ a MŠ Jivina 
pro roky 2023-2025, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 8/7/2022 
Usnesení zastupitelstva o schválení rozpočtového opatření č. 8, bylo přijato 

(hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 8/8/2022 
Usnesení zastupitelstva o schválení věcného břemene č. VBS-1-2022, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 8/9/2022 
Usnesení zastupitelstva o schválení věcného břemene č. VBS-2-2022, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 8/10/2022 
Usnesení zastupitelstva o schválení věcného břemene č. VBS-3-2022, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 8/11/2022 
Usnesení zastupitelstva o schválení věcného břemene č. VBS-4-2022, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 8/12/2022 
Usnesení zastupitelstva o schválení věcného břemene č. VBS-5-2022, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 8/13/2022 
Usnesení zastupitelstva o schválení věcného břemene č. VBS-6-2022, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0) 



 
Usnesení č. 8/14/2022 
Usnesení zastupitelstva o schválení věcného břemene č. VBS-7-2022, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 8/15/2022 
Usnesení zastupitelstva o schválení věcného břemene č. VBS-8-2022, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 8/16/2022 
Usnesení zastupitelstva o schválení věcného břemene č. VBS-9-2022, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0) 
 

 
Usnesení č. 8/17/2022 
Zastupitelstvo obce Jivina akceptuje návrh na pořízení změny ÚP Jivina předložené 
navrhovatelem panem P.P. bytem Jivina u Mnichova Hradiště.  
Zastupitelstvo obce Jivina projednalo návrh na pořízení změny č. 3 územního plánu Jivina v 
soulasu s ust. § 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon”) takto: 
 

- rozhodlo na návrh občana obce, kterým je pan P.P., trvale bytem Jivina, 29414 Jivina 
u Mnichova Hradiště, o pořízení změny č. 3 Územního plánu Jivina podle § 55a odst. 2 
stavebního zákona, která bude pořizována zkráceným postupem, s tímto obsahem: 

- Změna využití pozemku parc.č. xx, vše k.ú. Jivina v rámci zastavěného 
území z ploch: “Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba-VD” na 
plochy “Bydlení v rodinných domech-venkovské-BV” 

- případné možné upřesnění či doplnění kapitoly:”Stanovení podmínek pro 
využítí ploch s rozdílným způsobem využití, stanovení podmínek 
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany 
krajinného rázu podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití”, 

- doplnění limitu dle ÚAP (např. OP mezinárodního letiště Mnichovo 
Hradiště, technické infrastruktury, ...) a v souladu s nadřazenými územně 
plánovacími podklady 

- popř. změna využití v zastavěném území či zastavitelných plochách 
týkající se drobného narovnání dle skutečného právního stavu dle 
aktuálních mapových podkladů 

 
Všichni žadatelé se budou podílet v poměrné výši na úhradě veškerých 
nákladů na zpracování změny č. 3 Územního plánu Jivina včetně vyhotovení 
právního stavu.  
 
Změna č. 3 Územního plánu Jivina nevyžaduje zpracování variant. 

(hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželi se: 1 Prokop) 
Usnesení č. 8/18/2022 
Zastupitelstvo obce Jivina akceptuje návrh na pořízení změny ÚP Jivina předložené 
navrhovatelem panem M.H, , trvale bytem Jivina, 294 14 Jivina u Mnichova Hradiště.  
 
Zastupitelstvo obce Jivina projednalo návrh na pořízení změny č. 3 územního plánu Jivina v 
soulasu s ust. § 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon”) takto: 

- rozhodlo na návrh občana obce, kterým je pan M.H, , trvale bytem Jivina, 29414 
Jivina u Mnichova Hradiště, o pořízení změny č. 3 Územního plánu Jivina podle § 55a 
odst. 2 stavebního zákona, která bude pořizována zkráceným postupem, s tímto 
obsahem: 



- změna využití pozemku parc.č. xx a parc.č xx, vše v k.ú. Jivina 
nacházejících se mimo zastavěné území z ploch:”Plochy zemědělské - 
NZ” na plochy “Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské - 
BI” 

- případné možné upřesnění či doplnění kapitoly: “Stanovení podmínek 
pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, stanovení podmínek 
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany 
krajinného rázu podmínek využití úloch s rozdílným způsobem využití” 
či doplnění charakteru zástavby a pojmů, 

-  doplnění limitů dle ÚAP (např. OP mezinárodního letiště Mnichovo 
Hradiště, technické infrastruktury, ...) a v souladu s nadřazenými 
územně plánovacími podklady, 

- popř. změna využití v zastavěném území či zastavitelných plochách 
týkající se drobného narovnání dle skutečného právního stavu dle 
aktuálních mapových podkladů, 

 
Všichni žadatelé se budou podílet v poměrné výši na úhradě veškerých 
nákladů na zpracování změny č. 3 Územního plánu Jivina včetně vyhotovení 
právního stavu. 
 
Změna č. 3 Územního plánu Jivina nevyžaduje zpracování variant. 

(hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0) 
 
Usnesení č. 8/19/2022 
Zastupitelstvo obce Jivina akceptuje návrh na pořízení změny ÚP Jivina předložené 
navrhovatelem panem L.K,  , trvale bytem Klášter Hradiště nad Jizerou, 294 15 Klášter 
Hradiště nad Jizerou.  
 
Zastupitelstvo obce Jivina projednalo návrh na pořízení změny č. 3 územního plánu Jivina v 
soulasu s ust. § 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon”) takto: 
 

- rozhodlo na návrh občana obce, kterým je pan L.K, , trvale bytem Klášter Hradiště na 
Jizerou, 294 15 Klášter Hradiště nad Jizerou, o pořízení změny č. 3 Územního plánu 
Jivina podle § 55a odst. 2 stavebního zákona, která bude pořizována zkráceným 
postupem, s tímto obsahem: 

- změna využití pozemku parc.č. xx v k.ú. Jivina nacházejících se mimo 
zastavěné území z ploch:”Plochy zemědělské - NZ” na plochy “Bydlení 
v rodinných domech - městské a příměstské - BI” 

- případné možné upřesnění či doplnění kapitoly: “Stanovení podmínek 
pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, stanovení podmínek 
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany 
krajinného rázu podmínek využití úloch s rozdílným způsobem využití” 
či doplnění charakteru zástavby a pojmů, 

-  doplnění limitů dle ÚAP (např. OP mezinárodního letiště Mnichovo 
Hradiště, technické infrastruktury, ...) a v souladu s nadřazenými 
územně plánovacími podklady, 

- popř. změna využití v zastavěném území či zastavitelných plochách 
týkající se drobného narovnání dle skutečného právního stavu dle 
aktuálních mapových podkladů, 

 



Všichni žadatelé se budou podílet v poměrné výši na úhradě veškerých 
nákladů na zpracování změny č. 3 Územního plánu Jivina včetně vyhotovení 
právního stavu. 
 

   Změna č. 3 Územního plánu Jivina nevyžaduje zpracování variant. 
(hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0) 

 
Usnesení č. 8/20/2022 
Zastupitelstvo obce Jivina akceptuje návrh na pořízení změny ÚP Jivina předložené 
navrhovatelem panem M.M,  , trvale bytem Jivina, 294 14 Jivina u Mnichova Hradiště. 
 
Zastupitelstvo obce Jivina projednalo návrh na pořízení změny č. 3 územního plánu Jivina v 
soulasu s ust. § 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon”) takto: 
 

- rozhodlo na návrh občana obce, kterým je pan M.M, , trvale bytem Jivina, 294 14 
Jivina u Mnichova Hradiště, o pořízení změny č. 3 Územního plánu Jivina podle § 55a 
odst. 2 stavebního zákona, která bude pořizována zkráceným postupem, s tímto 
obsahem: 

- změna využití pozemku parc.č. xx v k.ú. Jivina z ploch s rozdílným 
způsobem využití: “Zeleň soukromá a vyhrazená (ZS)” na plochy: 
“Bydlení v rodinných domech – venkovské (BV)” a části pozemku 
parc.č. xx v k.ú. Jivina z ploch s rozdílným způsobem využití: “Zeleň 
soukromá a vyhrazená (ZS)” na plochy: “Bydlení v rodinných domech – 
venkovské (BV)”, 

- případné možné upřesnění či doplnění kapitoly” “Stanovení podmínek 
pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, stanovení podmínek 
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany 
krajinného rázu podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití”, 
pojmů, charakteru zástavby, 

- doplnění limitů dle ÚAP (např. OP mezinárodního letiště Mnichovo 
Hradiště, technické infrastruktury, ...) a v souladu s nadřazenými 
územně plánovacími podklady, 

- popř. změna využití v zastavěném území či zastavitelných plochách 
týkající se drobného narovnání dle skutečného právního stavu dle 
aktuálních mapových podkladů, 

 
Všichni žadatelé se budou podílet v poměrné výši na úhradě veškerých 
nákladů na zpracování změny č. 3 Územního plánu Jivina včetně vyhotovení 
právního stavu. 

 
Změna č. 3 Územního plánu Jivina nevyžaduje zpracování variant. 

 
(hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0) 

 
 
 
 
Usnesení č. 8/21/2022 
Zastupitelstvo obce Jivina akceptuje návrh na pořízení změny ÚP Jivina předložené 
navrhovatelem panem M.V.,  , trvale bytem Jivina  , 294 14 Jivina u Mnichova Hradiště. 
 



Zastupitelstvo obce Jivina projednalo návrh na pořízení změny č. 3 územního plánu Jivina v 
soulasu s ust. § 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon”) takto: 
 

- rozhodlo na návrh občana obce, kterým je pan M.V., , trvale bytem Jivina, 294 14 
Jivina u Mnichova Hradiště, o pořízení změny č. 3 Územního plánu Jivina podle § 55a 
odst. 2 stavebního zákona, která bude pořizována zkráceným postupem, s tímto 
obsahem: 

- změna využití pozemku parc.č. xx, st.xx, st. xx, vše  v k.ú. Jivina v rámci 
zastavěného území z ploch: “Výroba a skladování  - drobná a řemeslná 
výroba – VD” na plochy “Bydlení v rodinných domech – venkovské – 
BV”  

- případné možné upřesnění či doplnění kapitoly” “Stanovení podmínek 
pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, stanovení podmínek 
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany 
krajinného rázu podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití”,  

- doplnění limitů dle ÚAP (např. OP mezinárodního letiště Mnichovo 
Hradiště, technické infrastruktury, ...) a v souladu s nadřazenými 
územně plánovacími podklady, 

- popř. změna využití v zastavěném území či zastavitelných plochách 
týkající se drobného narovnání dle skutečného právního stavu dle 
aktuálních mapových podkladů, 
 

Všichni žadatelé se budou podílet v poměrné výši na úhradě veškerých 
nákladů na zpracování změny č. 3 Územního plánu Jivina včetně vyhotovení 
právního stavu. 
 
Změna č. 3 Územního plánu Jivina nevyžaduje zpracování variant. 

(hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 8/22/2022 
Zastupitelstvo obce Jivina: 

- schvaluje pořízení změny č. 3 Územního plánu Jivina na návrhy občanů 
- určilo člena zastupitelstva Ing. Vladimíra Eichlera spolupracovat s 

pořizovatelem změny č. 3 Územního plánu Jivina v rozsahu 
stanoveném stavebním zákonem, 

- pověřuje Ing. Vladimíra Eichlera k podání zádosti o pořízení změny č. 3 
územního plánu Jivina na Městský úřad Mnichovo Hradiště. 

(hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0) 
 

 

Usnesení č. 8/23/2022 
Usnesení zastupitelstva obce o uvolnění starosty pro výkon veřejné funkce dle Zákona o 
obcích č. 128/2022 Sb., § 84, písm.k od 8.12.2022, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželi se: 1 Eichler) 
Usnesení č. 8/24/2022 
Usnesení zastupitelstva obce o schválení navýšení fondu financování obnovy kanalizace na 
částku 334 000,- Kč, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 8/25/2022 
Usnesení zastupitelstva obce o poskytnutí peněžního daru Knihovny Mladá Boleslav ve výši 
3.000,-Kč, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0) 
 



 

 

 

 

 

 

 

V Jivině dne 9.12.2022 

 

 

 

  

Ing. Vladimír Eichler       Jaroslav Hradiský 

  starosta obce Jivina                    místostarosta obce Jivina 


