
 

Zasedání rady města 
 Číslo:    83/2014 
 Datum: 21.05.2014 

Usnesení: 
 
I.    Rada města     b e r e     n a     v ě d o m í    :    
 

1. Nabídku SD Jednota Tachov na pronájem prostor v I. patře nákupního střediska v Kladrubech 
2. Odvolání účastníka řízení p. Věry Prantlové proti rozhodnutí MěÚ Kladruby čj. MK/441/2014 

– žádost o vydání deklaratorního rozhodnutí o neexistenci komunikace se podle § 51 odst. 3 
správního řádu zamítá s tím, že v souladu s ustanovením správního řádu bude celá záležitost 
postoupena Krajskému úřadu Plzeňského kraje k dalšímu řízení  

3. Žádost p. Věry Prantlové o vyrozumění a způsobu vyřízení stavebního povolení v průmyslové 
zóně v Kladrubech – stavební povolení pro ZEVYP s.r.o. – stáje pro chov dojnic s tím, že tato 
žádost bude usnesením postoupena Městskému úřadu Stříbro, neboť zdejší úřad není oprávněn 
vykonávat a vést stavební řízení  

4. Žádost Petry a Miroslava Beberových, náměstí Republiky 36, Kladruby o přidělení jiného bytu 
s tím, že žádost manž. Bebrových je již evidována v seznamu žadatelů o přidělení bytu 

5. Žádost Státního pozemkového úřadu o zveřejnění nabídky nemovitostí k propachtování  
            Jedná se o pozemky:  

- K.ú. Láz u Kladrub – p.p.č. 2017/8, 2017/14, 2017/30, 2017/31, 2017/32, 1107/4, 136/13, 
1892/12 

- k.ú. Vrbice u Stříbra – p.p.č. 748/3, 748/6 
- k.ú. Milevo – p.č. 946/6, 720/1 
- k.ú. Pozorka u Kladrub – p.č. 188/1 
- k.ú. Kladruby u Stříbra – p.č. 2169 
- k.ú. Tuněchody u Stříbra – p.č. 947/4, 947/2, 1422, 1423 

             s tím, že o žádný z uvedených pozemků město nemá zájem  
6. Žádost manž. Jamriškových o úpravy v bytě č. 2 v domě čp. 86, Náměstí Republiky, Kladruby 

– žádost o výměnu vany za sprchový kout s tím, že bude provedeno posouzení a akce bude 
případně zařazena do rozpočtu města roku 2015. V případě, že žadatel bude provádět úpravy 
na vlastní náklady, musí předložit před započetím akce návrh řešení 

7. Žádost p. Jany Kovářové, Plzeň o odprodej pozemku p.p.č. 1603/2 v k.ú. Brod u Stříbra   
            s tím, že žádost bude projednána až po stanovení hranice pozemkové úpravy v obci Brod u  
            Stříbra 

8. Žádost p. Věry Prantlové o zodpovězení dotazu – proč obec souhlasí s výstavbou další stavby 
v průmyslové zóně, když je v řešení rozhodnutí o neexistenci komunikace - vzhledem k tomu,  
že stavebník pouze provádí úpravy areálu a stávajících objektů nebyl důvod nesouhlasit 
s řízením 

9. Prodloužení uzavírky  - Kladruby – Ostrov s tím, že nesouhlasí s postupem firmy Berdych 
plus s.r.o. Rokycany a stavebního úřadu Stříbro v souvislosti s prodloužením uzavírky. Prvních 
čtrnáct dní uzavírky práce neprobíhaly, a došlo tak ke špatné koordinaci řízení stavby. 
Vzhledem k tomu že došlo ke komplikaci dopravy a zvýšení nákladů spojených s objížďkou 
obyvatelům města Kladruby, pověřuje RM starostku města k jednání s firmou Berdych plus 
s.r.o. Rokycany o poskytnutí sponzorského daru, kterým by firma kompenzovala újmu 
způsobenou obyvatelům města 
 
 

 
II.   Rada města     s c h v a l u j e    :    
 

1. Uzavření MŠ Kladruby v době hlavních prázdnin, a to od 14.7. do 8.8.2014 
2. Uzavření smlouvy č. 1/2014 mezi městem Kladruby a DSO Stříbrský region o poskytnutí 

účelového finančního příspěvku ve výši 100.000,- Kč na nákup pódia (příspěvek schválen ZM 
dne 11.12.2013) 



3. Uspořádání 30. výročního vzpomínkového večera Spojených trampských osad Stříbro v k.ú. 
Kladruby ve dnech 30.5. – 1.6.2014 

4. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v domě čp. 209 v Kladrubech p. Marii Mikešové od 
1.5.2014 do 30.5.2014 

5. Zařazení žádosti p. Tomáše Daniela, Milevská 266, Kladruby do seznamu žadatelů o pronájem 
pozemku za účelem zřízení zahrádky  

6. Zařazení žádosti p. xxxxxxxxxxxxxx Nýřany do seznamu žadatelů o přidělení bytu v DPS 
7. Zařazení žádosti manž. Bebrových, náměstí Republiky 36, Kladruby do seznamu žadatelů o 

pronájem pozemku za účelem zřízení zahrádky  
8. Přidělení bytu v přízemí DPS v Kladrubech p. Václavu Šiškovi, nyní bytem Rokycany 
9. Vyjádření města Kladruby ohledně zájmů města ke komplexním pozemkovým úpravám v k.ú.   

Brod u Stříbra 
- Veškeré pozemky, které jsou v územním plánu obce určeny k zástavbě pro bydlení, 

převést do vlastnictví města  
- Požadujeme do vlastnictví pozemky v územním plánu označené P – 2.06  - SR (smíšené 

území rekreace a služeb)  
- Pozemky, které  jsou dotčeny  ochranným pásmem vodního zdroje (vodovodu) + 

pozemky, kterými prochází vodovodní přivaděč od studní do obce  
- Kolem osady Výrov město Kladruby vlastní pozemky, požadujeme do vlastnictví veškeré 

zde procházející komunikace, které procházejí mezi pozemky ve vl. města  
- Další pozemky, které jsou zakresleny v přiložené mapě 
- Dále upozorňujeme  na problémy s odtokem srážkových vod z pozemku p.p.č. 1506/1 

v k.ú. Brod u Stříbra (Výrov), kdy při silnějších srážkách dochází k erozi půdy a 
k ohrožení přilehlých nemovitostí – chat 

- Tábořiště a pláž u Výrovského rybníka 
- Výstavba retenčního zařízení nad obcí Brod 

10. Konání předváděcí akce Toyota Dolák FUN-POINT na náměstí v Kladrubech dne 13.06.204 
v době od 9,00 do 13,00 hod  (zábor náměstí celkem cca 70 m2) s tím, že MěÚ bude vydávat 
povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace (správní poplatek 500,- Kč) a  uživatelem 
bude uhrazen poplatek za užívání veřejného prostranství, a to ve výši 10,-Kč/1 m2/1 den (700,-
Kč) 

 
 
III.  Rada města     n e m á     n á m i t e k    :    
 

1. K předložené PD „Plynofikace sušárny silo Kladruby“ s tím, že před započetím prací bude  na 
MěÚ Kladruby podána žádost o zvláštní užívání místní komunikace a žádost o povolení její 
uzavírky (částečné nebo úplné) o hledem na užívání této MK navazujícími vlastníky 
nemovitostí (žadatel Primagra a.s. Milín) 

 
 
 
 
IV.  Rada města     d o p o r u č u j e    :    
 

1.  ZM schválit pronájem  části p.p.č. 83/1 v k.ú. Láz u Kladrub o výměře cca 1000 m2, nájemné      
0,30 Kč/1 m2, tzn. roční nájemné 300,-Kč  p. Aleně Horákové, Bor, Vysočany 41 s tím, že 
bude uhrazen pronájem za 3 roky zpětně, a to s platností od následujícího měsíce po 
projednání v ZM  

2.  ZM schválit odprodej pozemku 152/1 v k.ú. Brod u Stříbra p. Bc. Karlu Lukešovi, Májová   
1172, Stříbro za předpokladu, že předloží souhlas vlastníka nemovitosti čp. 14 v Brodu. Dále 
město Kladruby zajistí vytýčení předmětného pozemku a to na náklady žadatele. Cena 
pozemku  54,-Kč/ 1m2  

3.  ZM schválit Smlouvu o smlouvě budoucí kupní uzavřenou mezi městem Kladruby a Lesy 
ČR, s.p. na pozemek č. 2010, vodní plocha v k.ú. Milevo o výměře 1618 m2, kde bude 
realizována stavba „Milevo – Malá vodní nádrž na pozemcích p.p.č. 2006, 2009 a 2010“ 



4.  ZM schválit část plánu společných zařízení v rámci Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. 
Tuněchody u  Stříbra dle projednání dne 12.5.2014 za předpokladu, že cesta C29 bude 
umístěna co nejblíže  ke stávajícím ohradníkům a dále bude uzavřena smlouva o smlouvě 
budoucí na zřízení věcného břemene k zajištění přístupu k lesním pozemkům 

 
 
 
 
 
 
 
 
Přítomni : Mgr. S.Štěrbová, p. J.Pospíšil, Mgr. V.Šmahel, p. H. Kunešová, p. V. Horák 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Irena Löriková Dne: 21.5.2014 
 
Ověřili: Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města 
 Jaroslav Pospíšil - místostarosta 
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