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                                        V Nových Dvorech dne 8.9.2008 

 

U s n e s e n í   č. 13 
ze zasedání zastupitelstva obce Nové Dvory  

 konaného dne 8.9.2008 
 
 
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1.1. kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce 
1.2. předkládací zprávu pořizovatele o projednání návrhu změny č. 2 ÚPO, uvedenou v příloze č. 2 

usnesení 
1.3. záznam o průběhu veřejného projednání návrhu změny č. 2 ÚPO dne 25. srpna 2008, uvedený 

v příloze č.3 usnesení 
1.4. stanovisko Krajského úřadu kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu 

čj.KUJI/44761/2008 OUP, OUP282/2008 Mal-2 ze dne 26.6.2008, k posouzení návrhu změny č.2, 
uvedené v příloze č.4 usnesení 

 

2. Zastupitelstvo obce ověřilo: 
2.1. návrh změny č. 2 územního plánu obce Nové Dvory podle §54 odst.2 stavebního zákona a 

konstatuje,že: 
2.1.1. není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky, schválenou usnesením vlády 

České republiky ze dne 17. května 2006 
2.1.2. není v rozporu se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu 
2.1.3. při projednávání návrhu změny č.2 ÚPO nebyl řešen žádný rozpor podle §136 odst. 6 

správního řádu 

 
3. Zastupitelstvo obce vydává: 

3.1. změnu č.2 územního plánu obce Nové Dvory za použití ustanovení § 43 odst.4 a § 55 odst.2 zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických činností, § 171 a 
následujících zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního 
zákona 

 
4. Zastupitelstvo obce ukládá pořizovateli: 

4.1. oznámit veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu vydání změny č. 2 ÚPO Nové Dvory, 
v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a vyznačit jeho účinnost 

4.2. poskytnout změnu č. 2 ÚPO Nové Dvory opatřenou záznamem o účinnosti, stavebnímu úřadu, úřadu 
územního plánování a krajskému úřadu 

4.3. zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup, údaje o vydané změně č. 2 ÚPO Nové Dvory a 
místech,kde je možno do dokumentace nahlížet a oznámit tuto informaci jednotliv ě dotčeným 
orgánům 
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4.4. zpracovat registrační list změny č. 2 ÚPO Nové Dvory a podat návrh krajskému úřadu na vložení dat 
do evidence územně plánovací činnosti 

4.5. zabezpečit archivování změny č. 3 ÚPO Nové Dvory včetně dokladů a písemností dokládajících 
proces pořizování 

 
5. Zastupitelstvo obce schvaluje 

5.1. rozpočtové opatření k 30.9.2008 
5.2. smlouvu o dílo na projekt na přestavbu budovy Mateřské školy 

 

6. Zastupitelstvo obce ukládá: 
 

7. Zastupitelstvo obce souhlasí: 
7.1. s přijetím předmětného úvěru u Komerční banky, a.s. na předfinancování grantu z fondů EU a SR 

při realizaci projektu "Zlepšení dopravní infrastrukt ury a vzhledu obce Nové Dvory a souhlasí s jeho 
zajištěním vystavením 1 kusu fixní neavalované blankosměnky podepsané dlužníkem jako výstavcem 
a souhlasí s podpisem Smlouvy o zajištění blankosměnkou a jejími podmínkami 

 
 
 
 
 
…………………………………..    ……………………………………… 

místostarosta obce           starosta obce 


