
Usnesení č. 12 ze zasedání zastupitelstva
obce Bojanovice

konaného dne 6. listopadu 2012 v Bojanovicich

3. informaci poiizovotete k pokynům pro podstatnou úpravu návrhu územniho plánu
Bojanovic pro opakované veřejné projednáni. uvedené v piilo:e é. I tohoto usneseni.

- hlasováni: pro 7. proti O. zdržel se O:

B. Schválilo

volí: - návrhovou komisi
hlasování: pro 7, proti O, zdržel se O;

- Malý Josef, Rákosnlk Josef, Sle:a František

I.pokyny pro podstatnou úpravu návrhu územniho plánu Bojanovic : 07/2012 pro opakované
verejné projednání podle § 53 odst 2 stavebního zákona. uvedené v piilo:e č. I tohoto
usnesení;
2.dodatek Č. I smlouvy mandátni Č. 28029 ze dne 24. zári 2008 se společností PRISVICH.
S.I:O .• na opakované veřejné projednání návrhu ÚP Bojanovic.

- hlasování: pro 7. proti O. zdržel se O:

určuje: - zapisovatele
- ověiovatele zápisu

- Piiblková Hana
- Branný Václav. Rys Michal

Část a)
schvaluje:

- návrh starostky obce na doplnění programu o bod schválení úvěru
hlasování: pro 7, proti O, zdržel se O;

uzavienl smlouvy o poskytnuti úvěru ve výši 900.000,- Kč se splatností do
20.12.2014 nafinancování výstavby vodárny v Malé l.ečici s Českol/
spohtelnou, a.s. a zajištěni úvěru budouclmi rozpočtovymi prijmy obce

hlasování: pro 7, proti O, zdržel se O;

C. Ukládá starostce obce
t.zajistit zpracováni návrhu ÚP Bojanovic podle schválenych pokynů:
2.provést opakované veřejné projednání podstatně upraveného návrhu ÚP Bojanovtc podle §
53 odst. 2 stavebního zákona po posouzeni krajským úřadem;
3.předloŽit zastupitelstvu obce návrh na vydání ÚP Bojanovic a jeho odůvodněni podle §54
odst. I stavebního zákona.

Ověřovatelé zápisu: Branny Václav

Část b)

Rys Michal
o schválení pokynů pro podstatnou úpravu návrhu územního plánu Bojanovic pro
opakované veěejné projednáni

(úplné zněnl useneseni je nedílnou součástí tohoto usnesení)

A. Bere na vědomí
I. vyhodnoceni veřejného projednáni návrhu územniho plánu Bojanovic (dále také jen" ÚP
Bojanovic ") :: července 2012 konaného dne 17. záii 2012. které zpracoval poiizovatel ve
spolupráci s určeným zastupitelem, starostkou obce Helenou Dufkovou, jak je uvedeno
v prilo:e Č. 2 tohoto usnesení:
2. informaci potizovatete o tom. že ::vyhodnocení vysledků veřejného projednání návrh" ÚP
Bojanovic : 07/2012 vyplynulo, že bude nezbytné provést podstatnou úpravu návrhu ÚP
Bojanovic tak. aby byl uveden do souladu se stanovisky dotčených orgál1li. námitkami a
pripomlnkami uplatnénymi při veřejném projednání návrhu ÚP Bojanovic konaném dne
17. zári 2012.
Vzhledem k tomu. že k podstatné úpravě docházi po veřejném projednání bude postupováno
podle §53 odst. 2 stavebního zákona. tzn .. =.eupravený návrh ÚP Bojanovic bude opětovně
posouzen Krajským úřadem Stredočeského kraje a opakovaně veiejně projednán za účasti
dotčených orgánů podle §53 odst. 2 zákona Č. 183/2006 Sb .. o územnlm plánování a
stavebním řádu (stavební zákon). ve znéni pozdějšich predptsů (dále jen "stavební zákon");

Helena Dufková

starostka


