Zápis
z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Žďár
konané dne 3.2.2015 v 1800 hod
Místo konání : místnost Obecního úřadu
Sedmičlenné zastupitelstvo
Přítomní : Kovářová, Ing. Hadrava, Ing. Krahulik, Bc. Novák J., Hovorka, Novák P.
Program :

1)
2)
3)
4)
5)

Zvolení ověřovatelů zápisu
Změna č.1 územního plánu obce Dolní Žďár
Určení zástupce pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu
Příspěvek pro Sdružení Meta, o.s
Rozpočtové opatření č.9 a č.10

____________________________________________________________________
Ověřovatelé zápisu : Lukáš Hovorka, Bc. Jiří Novák
1. Zastupitelstvo obce zvolilo jako ověřovatele zápisu Lukáše Hovorku a Bc. Jiřího Nováka.
2. Zastupitelstvo obce projednalo vydání změny č.1 územního plánu obce Dolní Žďár.
3. Zastupitelstvo obce projednalo určení zástupce pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu
při zpracování návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Dolní Žďár.
4. Zastupitelstvo obce projednalo příspěvek na činnost Sdružení Meta-protidrogová služba Terénní
program. Výše příspěvku je 775,- Kč.
5. Starostka obce dala zastupitelstvu obce na vědomí rozpočtové opatření č.9 a č.10

Ověřovatelé zápisu : L. Hovorka
Bc. J. Novák

…………………………………
…………………………………

Zapsal : Novák Petr

V Dolním Žďáru 3.2.2015

…………………………………..
starostka obce
Eva Kovářová

Usnesení
z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Žďár
konané dne 3.2.2015 v 1800 hod
9.

Zastupitelstvo obce:
I. konstatuje - podle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen „stavební zákon“), že změna
č. 1 územního plánu Dolní Žďár není v rozporu s politikou územního rozvoje, se zásadami
územního rozvoje kraje, se stanovisky dotčených orgánů i s výsledkem rozporů ani se
stanoviskem krajského úřadu.
II. rozhodlo - dle § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů o námitkách uplatněných k návrhu změny č. 1 územního plánu Dolní Žďár, jak
je uvedeno v příloze č. 1. Rozhodnutí bude vloženo do kapitoly 14) odůvodnění změny č. 1
územního plánu Dolní Žďár.
- o vydání změny č 1 územního plánu Dolní Žďár jako příslušný orgán dle ust.
§ 6 odst. 5) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších změn a předpisů za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 55 ve
spojení s § 54 stavebního zákona, a v souladu s ustanovením § 171 a následujících zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, § 13, § 16 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti,
III . ukládá starostce obce - dle § 173 odst. 1 správního řádu ve vazbě na § 172 odst. 2 správního
řádu oznámit rozhodnutí o vydání změny č. 1 územního plánu Dolní Žďár veřejnou
vyhláškou včetně zveřejnění na internetových stránkách obce.
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

10. Zastupitelstvo obce se usneslo, že určuje pro spolupráci s pořizovatelem při zpracování návrhu
zprávy o uplatňování územního plánu Dolní Žďár starostku obce Evu Kovářovou.
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

11. Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek na činnost Sdružení Meta-protidrogová služba Terénní
program. Výše příspěvku je 775,- Kč.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Ověřovatelé zápisu : L. Hovorka
J. Novák

…………………………………
………………………………….

Zapsal : Novák Petr
V Dolním Žďáru 3.2.2015
…………………………………..
starostka obce
Eva Kovářová

