
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO) č. 12 dne 25. 10. 2016 

Přítomno:  12 zastupitelů: Omluveni: Martin Ptáček, Roman Grodl, Martin Milián 

PROGRAM: 

1. Zahájení. 

2. Určení zapisovatele. 

3. Volba ověřovatelů zápisu. 

4. Schválení programu. 

5. Změna územního plánu č. 2. 

6. Veřejná vyhláška – oznámení  vydání změny č.2 Územního plánu Hamry nad Sázavou.  

7. Žádosti o prodej obecního pozemku. 

8. Rozpočtová změna č. 8 – říjen 2016 

9. Diskuse. 

10. Závěr. 

ZÁPIS: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu        12 pro, 0 proti, 0 zdržel se  

3. Určen zapisovatel– Stanislav Šípek 

4. Ověřovatelé zápisu – Ing. Jiří Svoboda, Vlastimil Rosecký;   12 pro, 0 proti, 0 zdržel se 

5. ZO odsouhlasilo změnu č. 2 Územního plánu Hamry nad Sázavou a 

bere na vědomí  
v souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu vypořádání připomínek uplatněných při 
projednání změny č. 2 Územního plánu Hamry nad Sázavou ve smyslu kapitoly 4 odůvodnění 
změny č. 2 Územního plánu Hamry nad Sázavou. 

rozhoduje  
podle ustanovení § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „správní řád“), o námitkách uplatněných při veřejném projednání ke Změně  
č. 2 Územního plánu Hamry nad Sázavou. 
 
vydává po ověření podle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), že návrh změny č. 2 
Územního plánu Hamry nad Sázavou není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění 
Aktualizace č. 1, Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina (ZÚR KrV), ve znění Aktualizace č. 1, 
s Aktualizací č. 2 ZÚR KrV, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Kraje 
Vysočina, jako orgán příslušný podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití 
ustanovení § 43 odst. 4 a § 55 odst. 1stavebního zákona a v souladu s ustanoveními § 171 až 174 
správního řádu Změnu č. 2 Územního plánu Hamry nad Sázavou.     
         12 pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 
6. ZO schvaluje Veřejnou vyhlášku – oznámení vydání změny č.2 Územního plánu Hamry nad Sázavou. 

pro 12 

7. Žádosti pana Jaroslava Pátka o odkup části obecního pozemku p.č. 29 v k.ú.  

Najdek na Moravě ZO nevyhovělo. 

 4 pro, 7 proti, 1 zdržel se  

 

 



 

Žádosti paní Šťastné o odkup části pozemku p.č. 243/1 v k.ú. Hamry nad Sázavou ZO nevyhovělo. 

          1 pro, 11 proti, 0 zdržel se                                                     

8. ZO po seznámení se s rozpočtovou změnou č.8 – říjen 2016, tuto změnu schvaluje. 

10 pro, 1 proti, 1 zdržel se 

9. Diskuse  

 Návrh občanů, aby se materiály probírané na ZO promítaly na plátno, tak aby hosté 

přítomní na ZO mohli lépe sledovat probírané body – starosta se pokusí do příštího 

zasedání ZO technicky zajistit, 

 Informace o tvorbě studie na výstavbu chodníku, který by propojil chodník v Najdeku 

s chodníkem pod kulturním domem. 

 Dotaz pana Holemáře na opravu komunikace vedoucí k jejich domu – ZO bude brát na 

požadavek zřetel při tvorbě rozpočtu obce na rok 2017, společně s dalšími podobnými 

požadavky. 

 Starosta informoval o chystaném projektu na přístavbu základní školy. 

 Dotaz na posílení osvětlení v Leskovicích – spodní ulice od pomníku nad starou tratí  - obec 

prověří možnosti technického řešení. 

 Dotaz na zrušení linky autobusu, který jezdil z Hamrů do ZR v cca 15:30 – starosta prověří 

důvody zrušení a možnost obnovení spoje. 

10. Závěr. 

Ověřovatelé zápisu: 

 

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

 Ing. Jiří Svoboda        Vlastimil Rosecký 

 

 

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

starosta         místostarosta 


