






SITUACE.CAST1 

66 
/\. 

182/1 

7 

t.l/2 

I 
l 

A\/.UCISTM(;.t1,11,i!Wil 
i'.Ai.l.Sill lf'A.'.1C�l'CZ:MI 

•----• Dť�l':l.N!OR 
.'!f;At,i'A/3AMJ.1,f»"t•;•A/L 

LEGEND.A. NAVRŽENYCH JNŽENY'RSKYCH SiTi 

==- ���:ti���;:;;
rL>x 

==::== VOOOVOON f'!!!:1'01!(1' 

ElAPIZACE VY'STAVBY: 

LEGENDA STÁVPJ!C!CH lN2ENYRS!CYCH SITI 

·- f,P',� .. :�C-/Al(.&ljf.._l?AC<' 
oc.<;t'.••AK.NWIU•:.<' 

-- ...... ·- -· '.l(l(lU\'0[1 
·- P,Y!,IQV')[J(MŘ!:IJ.1.MY 

H�KffiU:E Rtlr-iTJO' \1, 
EUKT!lY..l<.:cl!'ll'r.lD'l'"'1l,IWlZH,t, 
ElEl<TillCKř:RalV'..l')\"\Ml'J.I".,i:ir.r 
E,fKTif�;.fl!Dz:',"ni.,--VVJ 

- •·• ·-- - EJH.."i;:,{;i.!:RQZ\,\'.l!l':'li'I 
-- ~ · - !..'lt�OVN::1 K"l!élY 

Ht.J'J.!Jt!t:\'!t!;'IAJ�(�t' ?40 IWJ 5Tf»..J.�II-.Š\�SŠ4.t..l 
■ E'l,-C,A..\188/\.lll/SEKZU •IM'I ST�M(USi:r.ZU ·OŠlJ 
FI/.E'IN'A•..tfEVM!U'JEI\Ílf.,.,.lí,U,J STOM\.l(USEl(OS,.K.U (Jl:)J)i 

SEZNAM STAVEBNICH OBJEKTU 
sco•.s?t.t.ŠKC\IA�i..-.cr: 
soo:.�l?l.'!K'l'S?."51<0V:.l<A'l.l.lC:X'S 
SO�J.ll'J01'JCC!r�f!A:J 
50�4.\f.)i'.O'JOOl�!'Íli:>C.Jn· 

SCHÉMA SITUACE 

"RASflliiFt!�f;l<:t't: ... Sl'l"l.s:JJ?Ah�i'U:11V�tl,TAC'ť:.Oi.CIJ("JAJ'. ?O<il<'fT/;\InCH.JE:IIK>TUWl,IS?RÁ�I 
ST,WH0:10 !lHOT0\1TEl.; S .F J{.H ;>R,:f,:IOI., POLQH\Jt!f'.HA V, WČIT PŘlMOV TERO!\J 
ffil IH:Z!IÁl.'0>1 v1ť;;.nvti.1 IJL';1i"•:.i R:tc!lťRSII!'" Siit 1'1lE1.-?:)l(lA'.lAI.E liLCL�J.Í tl.f.:Č�,1. T!/1,,'Xl':: 
Pí'IJMl!IK"JE!l'._,TLl'JYCHS?R-'vr.ůAiX,TČEl/t'CHti:A9'11Kl STAVBY!UXJUOODPJ�.m· 

m 

iť�Á"TNÍ TAA',Y IIO(Y.l'J".X�J °VET!cV•l A ►A>:.•,U?Alt, '5ITlr'A•:• 
r.l!J'irR,,,Ntt;! ?11.i;,un: l'EICJ Na-l'.l',1rrr,n 11.é. 1:s•3 �.c. : n1: (tili:!!rr�J" 

OBH' JÍlOVJ'iTt 

••"-"•�-, 

:1: �: J1'-"'•:•·E 

H...._"'lTI .:1� :; 

.. Ill.-�· 

PD - PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ/ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ NA 

ZAVEDENÍ VODY A KANALIZACE DO OBLASTI FR. SMOLÍK/., 
G ETf..PIZACE Vť5TAVBY 

so 01 so 02, 50 03, 50 04 

5ITUA. E 

1 



MAS Hřebeny, z.s. 

Stanovy spolku 

Čl. I 

Název a sídlo 

MAS Hřebeny, z. s. (dále jen spolek) má své sídlo v Klínci, na adrese Klínec 138, 252 10, Klínec. 

ti. li 

Působnost spolku 

Spolek vyvíjí svou činnost v regionu, jenž je tvořen geografickou oblastí vymezenou katastrálním 

územím obcí, jejichž zastupitelstva schválila zařazení svého správního území do území působnosti 

Místní akční skupiny Hřebeny (dále jen „území"). 

Čl. Ill 

Účel spolku 

Spolek sdružuje partnery MAS Hřebeny, z. s. (dále jen „členy"), zastupující veřejné i soukromé místní 

aktéry: obce, veřejné instituce, podnikatelské subjekty, fyzické i právnické osoby, neziskové 

organizace, odborníky a další. Partnerství ve spolku je rovnoprávné. Členové spolku iniciuji a podporují 

veřejné aktivity za účelem obnovy a rozvoje českého venkova, přírodního a kulturního bohatství 

regionu Mníšecko. 

Čl. IV 

Hlavní činnost spolku 

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. Ill, co by společného zájmu jeho členů. Tento 

účel je naplňován zejména: 

1. Vytvořením a realizací společné Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území (dále

jen „strategie").

2. Získávání, spravování, průkazné hospodaření a kontrola prostředků na podporu projektů, které 

naplňují strategii.

3. Péčí o kulturní a hospodářský rozvoj regionu s ohledem na místní potřeby a místní potenciál

se zahrnutím inovativních prvků v místních souvislostech a vytváření podmínek pro co nejširší

spolupráci při jeho obnově, zejména v těchto oblastech:

a) zemědělství, údržba a péče o krajinu a realizace prvků systému ekologické stability,

b) obnova venkovského prostředí, zástavba, zvyky a tradice,

c) podpora drobného a středního podnikání,

d) ochrana kulturního a přírodního bohatství a památek,

e) podpora rozvoje lidských zdrojů a sociálního začleňování,

f) rozvoj cestovního ruchu a vytváření provázané nabídky služeb turistům,

g) mimoškolní výchova a vzdělávání,

h) podpora sportu, aktivního vyžití občanů i návštěvníků regionu,

i) budování technické infrastruktury, údržby komunikaci a systému dopravní obslužnosti, 

j) propagace, popularizace, informační a publikační činnosti týkající se rozvoje venkova. 

4. Účast v národních i mezinárodních projektech spolupráce při obnově venkova a rozvoji 

regionů. 

S. Poradenská a konzultační činnost, pořádání odborných přednášek a seminářů, lektorská 

činnost. 

6. Spolupráce a podpora organizací, občanských a podnikatelských iniciativ směřujících k rozvoji 

a obnově regionu. 
7. Spolupráce se zahraničními partnery. 

Čl.V 

Členství ve spolku 

1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let i právnické osoby, které mají trvalé 

bydliště nebo sídlo či provozovnu v některé z obcí, které tvoří území spolku, případně v tomto 

území prokazatelně místně působí. Členové se při vstupu písemně zaváží, že souhlasí s cíli 

spolku, dodržováním těchto stanov a dodržováním usnesení orgánů spolku. Člen předkládá 

jako žádost o přijetí písemnou přihlášku, jejíž podepsaný originál doručí do sídla spolku. 

2. O přijetí člena spolku rozhoduje nejbližší jednání výboru. Dokladem o členství je písemné 

potvrzení o členství vydané výborem. Odmítnutí členství musí být do 30 dnů od data jednání 

výboru zájemci písemně odůvodněno.

3. Právnickou osobu zastupuje ve spolku osoba, která je statutárním orgánem nebo je jím 

pověřena písemnou plnou mocí. Tato plná moc může být vystavena na dobu neurčitou nebo 

pro jednotlivé úkony. 
4. Členství zaniká: 

a) písemným oznámením o ukončeni členství ze strany člena,

b) vyloučením člena rozhodnutím výboru pro zjevný rozpor v chováni a jednání s cíli spolku

nebo hrubým či opětovným porušením stanov,

c) úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby,

d) zánikem spolku. 

Čl.VI 

Práva a povinnosti členů 

1. Člen spolku má právo:

a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním, 

b) volit a být volen do všech orgánů spolku, 

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,

d) podílet se na praktické činnosti spolku, účastnit se akcí, které spolek pořádá, 

e) být informován o veškeré činnosti spolku, zejména o výsledcích hospodaření, podílet se na

činnosti spolku a využívat všech výhod plynoucích z členství, 

f) nahlížet do zápisů z jednání orgánů spolku,

g) vystoupit ze spolku.

2. Člen spolku je povinen: 

a) dodržovat stanovy a případné další předpisy spolku, plnit usnesení orgánů spolku, 

b) zaplatit členský příspěvek dle rozhodnutí členské schůze,

c) přispívat svou činností k tvorbě a uskutečňování strategie, 

d) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce, 

e) vykonávat svěřené funkce v orgánech spolku s péčí rádného hospodáře. 
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