Zápis ze schůze obecního zastupitelstva obce Psárov
Denkonání:3.6'20l1
Začátek jednáaí : 18.00 hodin
Konec jednání : 19.00 hodin
Přítomni : všichni členovézastupitelstva
účetní

Program :
l' ÚČenízapisovalele a o\ěřovalele zápisu
2. projednání námitky pň veřejném projednávání územního plánu
3. schváení územního plánu
4. informace o hospodďení obce
5. různé
6. diskuse
7. schválení usnesení

Jednání zastupitelstva zahájil starosta, přivítal přítomné členy a sezniámil

s

programem

schůze.

l.

Starcsta

ulčil zapisovatelem ápisu pana Petru, ověřovateli pana Rokose

a pana Mareše.

K návrhu územního plánu

před veřejným projednáním byla podánajedna námitka o
rozšířeníplochy pÍo výstavbu rcdimého domku man:Želi Šimečkovými.Jedná se plochu o cca
600 m2 směÍem na Mlýny. Zastupitelstvo s požadavkem soúlasí.
2.

st2Íosta seznlirnil zastupitelstvo s konečným nálrhem územniho plránu obce Psárov.
Uzemní plán obsahuje textovou a gÍafickou část. v textové ěásti jsou pops.íny postupy
pořízení územního plrínu, je zde vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje kaje'
komplexní zdůvodnění pňjatého řešení a \Yblané varianty, včetně \Thodnocení
předpokládaných důsledkůtohoto řešení, atd
3,.

Grafická část obsahuje - výkes zrikladního o členěníúzemí
hlavni v,jkres
výkes veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

_
-

Nawžený Územní

plrán byl

všemi ěleny zastupitelstvajednohlasíě schválen.

4' Účetní přednesla zprálu o hospodďení obce k 30.4'2011. Výsledky hospodďení
přílohou tohoto zápisu.

j

sou

o jednrání valné hromady Svazku obcí Pod Horou. obec
příspěvek
obdrŽí ťrnanční
na oprarrr obecních objektů ve výši 50 tis'Kč

5. stalosta

iďormoval zasfupitelstvo

6. Různé

staÍosta sezniámil přítomné s postupem prací na opravě hasiěské zbrojnice a čekámy v
Psárově. Práce postupují dle harmonogramu a požadovaný termín oprav 30.6.2011 bude
dodržen.
7. Diskuse
PŤi ýstavbě přípojky pro stavbu Íodinného domku maoŽelů Šimečkovýchbyl položen kabel
na veřejÍé osvětlení.

7. Usnesení schůze zastunitelstva
A. Zastupitelstvo obce Psárov

.

.

ÝYdává v samos1al-né působnosti v souladu s $6 odst. 5c zákona č. 183/2006 Sb. o
úzeÍríímplánování a stavebním řádu (stavební zríkona) ve znění pozdějších předpisů,
za použitíustanovení $ 43 odst. 4 a $ 54 stavebního zákona, územníplrin Psárov.
Územní plánje rydán opatřením obectré povahy podle ustanoved $ 1'I1 až I'I4
zákona č. 500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

řozhoduje o podané námitc€

k návřhu územního plánu takto

:

vlastníci pozemku paxc. ě.137/4aÍ37/5k.tr. Psfuov (Jiří Šimečeka Vladislava Širnečková)
požadují určit své pozemky k výstavbě rodirrrrého domu.
Rozhodnutí o námitce: námitce se tYhovuje, v návrhu územníhoplánu je rozšířena
zastavitelná plocha č. 25 o cca 600m2 . odůvodnění rozhodnuť je součástí textové črísti
uzemního pllínu.

o

bere na vědomí zplávu o hospodďení obce

Zapsal : Pebri

ověřil : Rokos
MáÍeš
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