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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Soběraz 
Ze dne 25.5.2007 konaného v sídle obecního úřadu - hasičské klubovně. 
 
Zápis č. 3/2007 
 
Zahájení 17:00 hod. 
 
Přítomni: Hrabec, Nožička P., Nožička M., Pršala, Čmelík, Šimek, Flamberg 
 
cca 40 občanů  
 
Zastupitelstvo usnášeníschopné. 
 
Starosta obce zkonstatoval řádné svolání zastupitelstva a jmenoval ověřovací komisi pro 
ověření zápisu ve složení: Čmelík, Nožička M. a návrhovou komisi ve složení: Flamberg, 
Nožička P. 
 
Vzhledem k důležitosti schůze byli na tuto schůzi pozváni všichni majitelé nemovitostí 
v katastru obce. Všichni zvaní své pozvání potvrdili podpisem - seznam s podpisy je součástí 
tohoto zápisu. Součástí zápisu je i prezenční listina ze zasedání. 
___________________________________________________________________________ 
 
Program: 
 
1. 3/2007/1 Voda a kanalizace 
2. 3/2007/2 Žádost o umístění základnové stanice GSM firmy T-mobile a.s.                                     
(stožár) 
___________________________________________________________________________ 
 
1. 3/2007/1 Voda a kanalizace 
Na schůzi byl pozván p. Ing. Makovička. 
 
p. Flamberg informoval o nutnosti vybudovat centrální kanalizaci v obci. Předložil konkrétní 
záměr vybudování centrální kanalizace, vedené přes Valdice do Jičínské ČOV. Z technického 
hlediska by byla kanalizace v obci řešena samospádem (gravitačně) s výjimkou jednoho 
místa, ze kterého by se muselo přečerpávat. Poté upřesnil všechny technické informace 
týkající se budování kanalizace. Poukázal na případné výhody při budování sítě souběžně 
s vodní sítí, která je taktéž v budoucnu plánována. 
 
p. Ing Makovička informoval o zákonné legislativě a případných postizích v budoucnosti,  
v případě nesplnění požadavků týkajících se budování kanalizace. Dále informoval i o dění 
v okolních obcích. Poté odpovídal spolu s panem Flambergem na dotazy občanů. 
 
Proběhla i diskuze o výhodách a nevýhodách dalších variant budování kanalizace. 
 
Poté byli občané požádáni o zapojení se do hlasování o schválení plánu budování centrální 
kanalizace vedené přes Valdice do ČOV Jičín. 
 
Hlasování se zúčastnili všichni přítomní občané a výše uvedený plán odhlasovali 100% hlasů. 
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Pan starosta informoval o brzkém započetí jednání s firmami sídlícími v obci o případných 
dotacích na vybudování. 
Dále oznámil konání pravidelných schůzí zaměřených na informování občanů o pokračujícím 
postupu budování kanalizace. Tyto schůze budou konány pravidelně - cca jednou za 3 měsíce. 
Příští schůze je tedy naplánována na druhou polovinu srpna 2007 (někdy okolo 25.8.). 
Někteří občané požádali o pozdější začátky schůzí a zastupitelstvo přislíbilo, že jejich 
žádostem bude vyhověno. 
 
2. 3/2007/2 Žádost o umístění základnové stanice GSM firmy T-mobile a.s.                                     
Na OÚ dorazila žádost firmy Hanel o vyjádření pro územní a stavební řízení ohledně 
výstavby telekomunikačního stožáru včetně přípojky NN ze stávajících rozvodů ČEZ v k.ú. 
obce Soběraz. 
 
Firmě Hanel bude zaslána žádost o vyjádření se k dalším možnostem stavby stožáru a 
případným kompenzacím pro obec. 
 
 
HLASOVÁNÍ: 
 
1. 3/2007/1 Voda a kanalizace 
Přítomní občané odsouhlasili plán budování centrální kanalizace vedené přes Valdice do ČOV 
Jičín. 

37 hlasů pro 
0 zdržel se 

0 hlasů proti 
 
 
Schůze skončena v 18:45hod 
 
 
 
zapsal: Šimek …………………….. 
 
 
zápis ověřil: 
Nožička M. …………………..         Čmelík ………………………….. 
 
 
podpis starosty  ………………….. 
 
 
vyvěšeno ……………….………         sundáno ………………………. 


