Zasedání obecního zastupitelstva 34/2010

Obec Rataje

V Ratajích dne: 01.02.2010

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 34/2010
Přítomni: 1) Vošický Jaroslav
2) Chobot Antonín
3) Forman Miroslav
4) Votýpka Martin
5) Votýpka Jiří
6) Forman Ondřej
7) Forman Tomáš

Omluveni:
P r o j e d n a n ý p r o g r a m:
1) Návrh územního plánu obce.
2) Vyhodnocení výsledků veřejného projednání.
3) Rozpočtové opatření č. 1
4) Rozpočtové opatření č. 2
5) Ověření Územního plánu.
6) Vydání Územního plánu.
7) Opatření všech paré Územního plánu
8) Poskytnutí Územního plánu.
9) Zveřejnění Územně plánovací dokumetace.
10)Zaslání registračního listu Územně plánovací dokumetace.
Zapisovatelem zvolen Forman Miroslav, ověřovatelem Forman Ondřej a
Votýpka Jiří.
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Schůze zahájena 20:00 hod.
Usnesení:
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1) předložený návrh územního plánu obce, s odůvodněním, s výsledky jeho
projednání
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
2) vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a organizací hájících veřejný
zájem, vyjádření sousedících obcí, připomínek občanů, jak je uvedeno ve
Vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu územního plánu obce.
Námiky ze strany občanů nebyly podány žádné. Připomínce pana Petra
Chobota se vyhovuje.
3) rozpočtové opatření č. 1. Rozpočtové opatření č. 1 je nedílnou součástí
tohoto zápisu zastupitelstva.
4) rozpočtové opatření č. 2. Rozpočtové opatření č. 2 je nedílnou součástí
tohoto zápisu zastupitelstva.
Obecní zastupitelstvo ověřilo,
5) že územní plán obce Rataje není v rozporu s politikou územního
rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo s
výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo se
stanoviskem krajského úřadu.
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Obecní zastupitelstvo se rozhodlo vydat:
6) územní plán obce Rataje, zpracovaný Ing. Arch. Ivanou Tichou, formou
opatření obecné povahy
Obecní zastupitelstvo ukládá starostovi obce:
7) opatřit v souladu s § 165 SZ záznamem o účinnosti všechna paré ÚPO a
jedno paré vč. dokladů o jeho pořízení uložit u obce
8) poskytnout paré územního plánu po jednom vyhotovní na MěÚ Vlašim –
ÚÚP a SÚ a na Krajský úřad Stč. kraje - OÚSŘ
9) zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydané ÚPD a
místech, kde je možno do této ÚPD a do její dokladové části nahlížet, toto
oznámit dotčeným orgánům, neuvedeným v odst. v ust. § 165 odst. (1) SZ
jednotlivě.
10) zaslat registrační list územně plánovací dokumentace obce a seznam
vymezených zastavitelných ploch nad 10 ha nadřízenému orgánu územního
plánování
Schůze ukončena ve 21:45 hod.
______________

_____________

Jaroslav Vošický

Antonín Chobot

starosta

místostarosta

Ověřil:
Ondřej Forman

………………….

Jiří Votýpka

………………….

Vyvěšeno dne: 02.02.2010
Vyvěšeno na El. úř. desce dne: 02.02.2010
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