Zápis byl stažen z původních starých webových stránek.
Anonymizováno dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Zpráva ze zasedání ZO ze dne 8.1.2003, v 19:00 hod.
přítomni:starosta p. B.Hnulík
zástupce pí I. Hromadová
členové ZO pí J.Julínková, pí S.Kalašová, p. M.Durek, p. M. Jordán,
p. J.Vávra
Program: projednání připomínek občanů k Územnímu plánu obce
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo tyto body:
1. ZO odsouhlasilo zařadit do zástavby tyto pozemky: 131/2.,131/1.,129/1.,129/2.,128.,124.
2. žádost p.Šmída
ZO povoluje : krytou halu,tenisový kurt,hřiště na volejbal, přístřešek pro techniku - (dodání projektové
dokumentace), výstavbu rod. domků o velikosti pozemků nejméně 1000m2, (předložení návrhu dělení pozemků ke
schválení)
ZO zamítá : skládku sypkých materiálů, skládku žb.panelů a žb.jímek
3. žádost p.Prokešové
ZO povoluje výstavbu rod. domku - pozemek je zařazen k zástavbě (p.č. 131/2). Pozemek č.161/14 - je zařazen
do výhledové zástavby.
4. žádost p.M.Štolce - pozemek č. 265/1., 267/1
žádost pí K.Melíšková - pozemek č.232/9
ZO v současné době s těmito pozemky nepočítá pro zařazení pro výstavbu rod.domky vzhledem k tomu, že se
nachází v rekreační oblasti. O rozšiřování obce tímto směrem se v současné době neuvažuje.
5. žádosti pí Soušková, pí Horáčková, p. nŠindelář - tyto pozemky jsou určeny jako celek, tak jak bylo v původním
územním plánu obce v r. 1995 - z důvodu zainvestování inž.sítí, kanalizace
6. žádost p.Metivier - pozemek č. 161/12, tento pozemek je zařazen výhledově v územním plánu obce
7. žádost p.Starosta - pozemek č.170/1.,170/2.,170/3, záměrem je vybudování tesařského a truhlářského provozu
s využitím dřevěného odpadu (biomasy) na sušení řeziva a vytápění skleníku. Výroba bude umístěna ve zděném
objektu. Pan Starosta bude vyzván k předložení dokumentace a k osobnímu jednání na OÚ.
Mimořádné zasedání bylo ukončeno ve 22.30 hod. s tím, že další připomínky budou projednány na zasedání ZO
dne 15.1.2003.
zapsala:
pí. Hromadová
ověřila:
pí Julínková
starosta:
p. Hnulík
23.1.2003

