
    
OBEC Nové Dvory, Nové Dvory 70, 592 12 Nížkov 

IČO: 00842231 email: nove.dvory-zr@seznam.cz 
http://www.novedvory.eu              

 
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nové Dvory 

konaného v neděli dne 18.2.2018 v 18:00 hod. 
v kanceláři obecního úřadu Nové Dvory. 

 
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1.1. Zápis a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce. 
 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje: 
2.1. Program jednání zastupitelstva. 
2.2. Ověřovatele zápisu ve složení: Halík Josef, Ing. Ivo Němec. 
2.3. Návrhovou komisi ve složení: Šmíd Martin, Mokrý Milan. 
2.4. Firmu VHS Žďár nad Sázavou jako dodavatele akce „Prodloužení vodovodu a kanalizace“. 
2.5. Smlouvu na stavební dozor na akci „Prodloužení vodovodu a kanalizace“ s Ing. Wasserbauerem. 
2.6. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou EON. 
2.7. Dar ve výši Kč 10 000,-- Oblastní charitě Žďár n.S. na osobní asistenci pro občany naší obce. 
2.8. Dar ve výši Kč 2 000,-- na turnaj ve šprtci v KD Nové Dvory. 
2.9. Usnesení ZO ze dne 18.2.2018. 

 
3. Zastupitelstvo obce: 

3.1. jako orgán příslušný podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. b) stavebního zákona, za použití 
ustanovení § 51 odst. 2 stavebního zákona na základě vyjádření ministerstva dopravy ze dne 
9.2.2018 č.j. 78/2018-910-UPR/3 požaduje vypustit koridor vymezený v platném územním plánu 
pro případný obchvat obce ( bude bez obchvatu) a požaduje dát do územní rezervy variantu č. 
II návrhu územního plánu obce Nové Dvory pro umístění stavby přeložky silnice a stanovuje 
následující podmínky k její úpravě. 

3.1.1. ponechat zastavitelnou plochu Z5- plochu smíšenou obytnou – venkovskou z návrhu 
Územního plánu Nové Dvory  

3.1.2. zmenšit plochu Z6 – plochu zeleně 
3.1.3. vypustit plochu K1 – plochu lesní  z návrhu Územního plánu č.I 
3.1.4. vypustit plochu Z7 
3.1.5. změnu parcely  KN 2037 na plochu zemědělské výroby VZ 
3.1.6. změnu části parcely 2003 o výměře 8510m2 na plochu zemědělské výroby VZ 
3.1.7. ponechat plochu Z2, Z3, Z4 – plocha pro bydlení z návrhu Územního plánu Nové Dvory č.II 
3.1.8. prodloužit plochu Z1 na celý pozemek 
3.1.9. zmenšit požární nádrž na polovinu W 
 

V Nových Dvorech dne 18.2.2018 
 
 
 

.……………………………….. 
               Šmerousová Naděžda, starostka obce 
 
Vyvěšeno:  20.2.2018 
 
Sejmuto:   


