Usnesení - Zastupitelstvo obce Bezděkov č.17/09 ze dne 25.června 2009
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
358. Kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva č.16
359. Zprávu o činnosti rady obce
360. Dílčí hodnocení pilotního provozu České pošty
361. Informaci starosty o nabídce bankovních domů na zhodnocení prostředků na
termínových vkladech
Zastupitelstvo obce schvaluje :
362. Ponechání investovaných prostředků obce u IKS KB
363. Rozpočtové změny č.3/2009
364. Uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zřízení podzemního
vedení přípojky na pozemek č. 81 ve Vítané s firmou ČEZ Distribuce
365. Rozhodnutí Obce Bezděkov, jako zřizovatele příspěvkové organizace o vymezení
majetku, který nabývá do svého vlastnictví příspěvková organizace Základní škola a
Mateřská škola Bezděkov
Zastupitelstvo obce souhlasí:
366. S umístěním fotovoltaické elektrárny na střechách objektů areálu ZD Koryta
Zastupitelstvo vydává Územní plán obce Bezděkov formou opatření obecné povahy:
367. Zastupitelstvo obce
I. projednalo návrh ÚPN zpracovaného Ing. arch. Jaroslavou
Lexovou,
Architektonické studio Plzeň
II. zjišťuje, že
1) návrh územního plánu obce vychází z řešení Územního plánu velkého
územního celku okresu Klatovy, Zásad územního rozvoje Plzeňského
kraje a z Politiky územního rozvoje ČR
2) návrh územního plánu obce byl vyhotoven podle pokynů schváleného
zadání, na základě výsledků z jeho projednávání, provedeného podle § 47
zák. č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Od zpracování konceptu řešení bylo upuštěno – v zadání změny ÚPN
nebylo požadováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozpoj území. Návrh
Územního plánu obce Bezděkov byl v souladu s § 50 (společné jednání) a
§ 52 (veřejné projednávání) stavebního zákona vystaven a projednán v této
lhůtě mohl každý uplatnit své připomínky.
3) Vystavení návrhu územního plánu bylo řádně oznámeno, v předepsané
lhůtě byla převzata připomínka k návrhu ÚPN (manž. Jílkovi = návrh
upraven), další připomínky ani námitky vlastníků nemovitostí, jejichž
práva jsou navrženým řešením dotčena nebyly podány. V průběhu řízení o
územním plánu nebyly uplatněny připomínky orgánů územního plánování
sousedních územních obvodů.
III. vydává v souladu s § 6 odst. 5 písm. c)zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánu a
stavebním řádu, za použití § 43 odst. 4 a § 55 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, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení
s ust. § 188 odst. 4 stavebního zákona Územní plán obce Bezděkov – Návrh

územního plánu obce Bezděkov upravený v květnu 2009 je nedílnou součástí
tohoto usnesení. Originály stanovisek dotčených orgánů, správců sítí a
ostatních připomínek jsou uloženo u OVÚP MěÚ Klatovy.
Poučení – Proti Územnímu plánu obce Bezděkov, vydanému formou opatření obecní
povahy, nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu).
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni
vyvěšení veřejné vyhlášky.
Zastupitelstvo obce ukládá:
368. Radě obce projednat í připomínky a náměty z dnešního zasedání zastupitelstva obce
Termín: nejbližší jednání rady
369.
Starostovi obce uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí s firmou ČEZ Distribuce
Termín : do 10.7. 2009
Hlasování: schváleno (pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0)

……………………………………..
Ing. Zbyněk Svoboda – místostarosta

…………………………
Josef Červený – starosta

Vydání ÚPN obce Bezděkov formou opatření obecné povahy
I. projednalo
návrh ÚPN obce Bezděkov, zpracovaného Ing. arch. Jaroslavou Lexovou, Architektonické
studio Plzeň.
II. zjišťuje, že
1) návrh územního plánu obce vychází z řešení Územního plánu velkého územního
celku okresu Klatovy, Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a z Politiky územního
rozvoje ČR.
2) návrh územního plánu obce byl vyhotoven podle pokynů schváleného zadání, na
základě výsledků z jeho projednání, provedeného podle § 47 zák.č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu /stavební zákon/. Od zpracování konceptu řešení bylo upuštěno –
v zadání změny ÚPN nebylo požadováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
Návrh Územního plánu obce Bezděkov byl v souladu s § 50 (společné jednání) a § 52
(veřejné projednání) stavebního zákona vystaven a projednán, v této lhůtě mohl každý
uplatnit své připomínky.
3) vystavení návrhu územního plánu bylo řádně oznámeno, v předepsané lhůtě byla
převzata jedna připomínka k návrhu ÚPN (manž. Jílkovi = návrh upraven), další připomínky
ani námitky vlastníků nemovitostí, jejichž práva jsou navrženým řešením dotčena nebyly
podány. V průběhu řízení o územním plánu nebyly uplatněny připomínky orgánů územního
plánování sousedních územních obvodů.
III. vydává
v souladu s § 6 odst. 5 písm.c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánu a stavebním řádu, za
použití § 43 odst. 4 a § 55 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, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
spojení s ust. § 188 odst. 4 stavebního zákona Územní plán obce Bezděkov - Návrh
územního plánu obce Bezděkov upravený v květnu 2009 je nedílnou součástí tohoto
usnesení. Originály stanovisek dotčených orgánů, správců sítí a ostatních připomínek jsou
uloženy u OVÚP MěÚ Klatovy.

Poučení:
Proti Územnímu plánu obce Bezděkov, vydanému formou opatření obecní povahy, nelze
podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu).
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné
vyhlášky.

………………………………………………..
Josef Červený – starosta

Vyvěšeno dne :
Nabylo účinnosti dne:

