Usnesení
3. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného ve středu 11. března 2015
Zastupitelstvo obce Dětmarovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
36/3

volí
návrhovou komisi ve složení:
předseda - Dagmar Šnapková, členové - Ing. Miroslav Kozel, Mgr. Anna Kiková

37/3

schvaluje
program zasedání zastupitelstva obce dle pozvánky

38/3

ověřilo
v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)
samostatně, že pořízený Územní plán Dětmarovice není v rozporu
a) s Politikou územního rozvoje ČR 2008 (schváleno vládou ČR usnes. č. 929 ze dne
20.7.2009),
b) s územně plánovací dokumentací vydanou krajem – Zásady územního rozvoje
Moravskoslezského kraje, které byly vydány Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje
dne 22.12.2010,
c) výsledkem řešení rozporů,
d) se stanovisky dotčených orgánů,
e) se stanoviskem krajského úřadu.

39/3

vzalo na vědomí
kapitolu „G. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A
BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA
k POZEMKUM A STAVBÁM VYVLASTNIT“ v opatření obecné povahy, ve které jsou
uvedeny veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze práv
k pozemkům a stavbám vyvlastnit

40/3

schvaluje
návrh rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění a návrh vyhodnocení připomínek, které
jsou nedílnou součástí odůvodnění územního plánu Dětmarovice – návrhu opatření obecné
povahy, jako jeho přílohy č. 1 a č. 2

41/3

vydává Územní plán Dětmarovice
formou opatření obecné povahy podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za
použití § 43 odst. 4 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, v platném znění
a § 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení, ve znění pozdějších
předpisů)

42/3

schvaluje
pořízení změny č. 1 územního plánu Dětmarovice v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, jejímž předmětem bude prověření změn funkčního využití území na základě

1

aktualizovaných územně analytických podkladů, stavu v území a žádostí vlastníků na změny
územního plánu Dětmarovice
43/3

schvaluje
plán práce finančního výboru zastupitelstva obce Dětmarovice na rok 2015

44/3

schvaluje
plán práce kontrolního výboru zastupitelstva obce Dětmarovice na rok 2015

45/3

schvaluje
plán práce Výboru pro hornickou činnost zastupitelstva obce Dětmarovice na rok 2015

Mgr. Libor Stáňa v.r.
místostarosta obce Dětmarovice

Ing. Ladislav Rosman v.r.
starosta obce Dětmarovice
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