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Usnesení č. 15/2018-22 ze zasedání zastupitelstva obce Nové Dvory 

konaného dne 22. září 2020 v 18:00 hod. v kanceláři OÚ. 
 
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1.1. zápis a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce, 

1.2. v souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu vypořádání připomínek 

uplatněných při projednání návrhu územního plánu Nové Dvory ve smyslu kap. 13 

textové části odůvodnění územního plánu. 

 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje: 

2.1. program jednání zastupitelstva, 

2.2. zapisovatele zápisu: Sáblík Petr, 

2.3. ověřovatele zápisu a usnesení ve složení: Rosecký Jaroslav, Ing. Halík Vladimír,  

2.4. návrhovou komisi ve složení: Šmíd Martin, Ing. Němec Ivo, 

2.5. smlouvu o dílo Hubertova lesní (úklid klestí, pěstební práce) 

2.6. dodatek smlouvy o dílo č. 8/2020 (oprava místní komunikace) 

2.7. usnesení 15/2018-22. 

 

3. Zastupitelstvo obce rozhoduje: 

3.1. podle ustanovení § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „správní řád“), o námitkách proti návrhu územního plánu Nové Dvory 

uvedených v kap. 12 textové části odůvodnění územního plánu. 

 

4. Zastupitelstvo obce vydává: 

4.1. po ověření, že návrh Územního plánu Nové Dvory není v rozporu s Politikou územního 

rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1, 2 a 3, se Zásadami územního rozvoje 

Kraje Vysočina, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 5 a 6, se stanovisky dotčených orgánů a se 

stanoviskem Krajského úřadu Kraje Vysočina, podle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „stavební zákon“) jako orgán příslušný podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) 

stavebního zákona za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona a v souladu s 

ustanoveními § 171 až 174 správního řádu Územní plán Nové Dvory. 

 

5. Zastupitelstvo obce pověřuje: 

5.1.  

 

 

V Nových Dvorech dne 22.9.2020 

.……………………………….. 

               Šmerousová Naděžda, starostka obce 
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