
 
 

Stránka 1 z 2 
 

 
Obec Kamenice 

Rada obce Kamenice 
konaná dne 5.12.2017 

 

U S N E S E N Í   číslo 6 
Rady obce Kamenice 

 

Strojmetal Aluminium Forging, s. r. o. 
 

Rada obce Kamenice 

I. bere na vědomí   návrh na přerušení řízení dle § 110 o.s.ř. podaný společností 

Strojmetal Aluminium Forging, s. r.o. 

II. doporučuje Zastupitelstvu obce Kamenice schválit následující usnesení ve věci 

Strojmetal Aluminium Forging, s. r.o.: 

 
„Zastupitelé obce Kamenice činí s ohledem na dosavadní komplikované vzájemné vztahy, s vizí 

vyjasnění těchto vztahů a s odvoláním na skutečnost, že společnost Strojmetal Aluminium Forging, 

s.r.o. je největším soukromým investorem a zaměstnavatelem v obci Kamenice a podniká na pozemcích 

firmy PP Strojmetal, s.r.o., toto prohlášení: 

Zastupitelé obce Kamenice jsou připraveni v rámci své pravomoci řádně projednat návrh změny 

územního plánu obce Kamenice č. 5 dle žádosti společnosti PP Strojmetal, s.r.o. (resp. dřívějšího 

vlastníka pozemků Tomislava Procházky), v části týkající se výhradně pozemků parc.č. 551/24 a 877/2 

(změna veřejného prostranství), dále 551/3 a 551/23 (opěrná zeď), dále 653/3 (příjezdová cesta 

k parkovišti), dále 574/2 (výstupní cesta k nové hale, opěrná zeď a schodiště) a pouze severní část 

pozemku 654/8 (parkoviště) vše v k.ú. Těptín, to však pouze za předpokladu, že mezi obcí Kamenice a 

společností Strojmetal Aluminium Forging, s.r.o. nebo PP Strojmetal, s.r.o. nebude vedeno žádné 

soudní řízení.  

Toto prohlášení není způsobilé a nemá za cíl, jakkoliv zavazovat jednotlivé zastupitele k hlasování 

určitým, předem daným způsobem. Každý ze zastupitelů hlasuje a bude hlasovat podle svého 

přesvědčení, nezávisle. Avšak zastupitelé obce Kamenice tímto usnesením vyjadřují svoji vůli se 

návrhem změny územního plánu č. 5, v části týkající se pozemků parc.č. 551/24 a 877/2 (změna 

veřejného prostranství), dále 551/3 a 551/23 (opěrná zeď), dále 653/3 (příjezdová cesta k parkovišti), 

dále 574/2 (výstupní cesta k nové hale, opěrná zeď a schodiště) a pouze severní část pozemku 654/8 

(parkoviště) vše v k.ú. Těptín, v rámci své pravomoci aktivně zabývat a nečinit kroky vedoucí 

k neodůvodněnému vyloučení výše zmíněných pozemku Těptín z projednání návrhu změny územního 

plánu č. 5.‘‘   
 
 

                                            v.r. Ing. Pavel Čermák, Starosta obce Kamenice 

 

v.r. Ing. Petr Valášek, Místostarosta obce Kamenice 
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