Obec Chrášťany, Chrášťany 79, 373 04 Chrášťany, IČ : 00245003

USNESENÍ
z veřejného zasedání 04/17 zastupitelstva
Obce Chrášťany ( IČ : 00245003 ) ze dne 7.9.2017.
Na zasedání bylo přítomno 14 z 15 členů zastupitelstva obce.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Schválení programu
Pozemkové záležitosti
Změna územního plánu
Pozemková úprava k.ú. Pašovice
Informace k projektům
Různé
Diskuse
Závěr

Přijatá usnesení k jednotlivým bodům :
2) ZO schvaluje 14 hlasy program zasedání.
3a) ZO schvaluje 14 hlasy přijetí daru – nemovitostí - pozemku p.č. 4463/53 o výměře 205 m 2 a pozemku p.č.
4463/54 o výměře 186 m 2 v k.ú. Koloměřice ( pozemky pod vloni vybudovaným chodníkem ) od Jihočeského
kraje.
3b) ZO schvaluje 12 hlasy záměr prodeje části pozemku p.č. 10/1 o výměře cca 1450 m2 v k.ú. Chrášťany u
Týna nad Vltavou. Podmínkou realizace záměru bude vybudování přístupové cesty a přeložky kanalizace.
4a) ZO schvaluje 11 hlasy usnesení ve věci změny č.3 územního plánu obce : bere na vědomí důvodovou
zprávu k návrhu zadání změny č. 3 ÚP, návrh zadání změny č. 3 ÚP upravený v souladu s § 47 odst. 4 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“), a projednaný v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona jako dokument, na jehož
základě bude zpracován návrh změny č. 3 ÚP, vyhodnocení vyjádření dotčených orgánů, stanoviska krajského
úřadu a připomínek uplatněných při vystavení návrhu zadání změny č. 3 ÚP, a schvaluje v souladu s
ustanovením § 47 odst. 5 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. x) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (Obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, návrh zadání změny č. 3 ÚP upravený
na základě vyhodnocení vyjádření dotčených orgánů, stanoviska krajského úřadu a připomínek, které byly
uplatněny ve stanovené lhůtě ve smyslu § 47 stavebního zákona. Zároveň ukládá starostovi obce Chrášťany,
zajistit na základě schváleného zadání změny č. 3 ÚP zpracování návrhu změny č. 3 ÚP v souladu s
příslušnými ustanoveními stavebního zákona.
7) ZO schvaluje 14 hlasy vyjádření podpory Městu Týn nad Vltavou s realizací projektu výstavby Centra pro
seniory v Týně nad Vltavou.
Neschválené návrhy:
Ad.3 – ZO neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.4553/14 v k.ú. Chrášťany u Týna nad Vltavou.
V Chrášťanech dne 15.9.2017

Mgr.Dana Prášková
místostarostka obce

starosta@chrastany.eu, tel./fax 385 727 149

Mgr.Josef Vomáčka
starosta obce
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