Zápis č.13/2021
Z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 15. 11. 2021
Zasedání se konalo v kanceláři obecního úřadu,
začátek zasedání 19:00 hod.,
konec zasedání 20:30 hod.
Přítomní zastupitelé: David Šimek, Petr Chadima, Ivana Štěrbová, Jiří Švec, Martin Sádecký, Petr Salát, Martin
Šimek, Martin Cibulka, Petr Poslušný
Omluveni: Petr Salát, Ivana Štěrbová
Program:
01)
02)
03)
04)

Volba ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Územní plán
Diskuze

Předložený program schválen všemi hlasy
Průběh zasedání:
•
•
•
•

Ověřovatelé zápisu: Martin Cibulka, Jiří Švec.
ZO byla provedena kontrola usnesení z minulého zasedání a nebyly vzneseny žádné námitky.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s územním plánem obce Příluka
Diskuse

Usnesení č. 13/2021 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Příluka
konaného dne 15. listopadu 2021
Obecní zastupitelstvo po projednání:
Zastupitelstvo obce, projednalo a schvaluje:
42. Zastupitelstvo obce Příluka, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“), za použití § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, § 171 a následujících zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. y zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
• I. se seznámilo s předloženým návrhem územního plánu Příluka a s jeho
odůvodněním,
•

II. ve smyslu § 54 odst. 2 stavebního zákona ověřilo, že návrh územního plánu
Příluka není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky
dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu,

•

III. rozhodlo o námitkách tak, jak vyplývá z odůvodnění územního plánu Příluka,

•

IV. se rozhodlo vydat územní plán Příluka formou opatření obecné povahy č.
1/2021, které tvoří přílohu tohoto usnesení.“.
Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy ZO.

Zapsal: David Šimek
Průběh hlasování
42/21
Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Zápis ověřili:
Martin Cibulka

Jiří Švec

………………….

………………….

………………….

………………….

starosta
David Šimek

místostarosta
Petr Chadima

