OBEC JESTŘEBÍ

Výpis usnesení
z 33.veřejného zasedání zastupitelstva obce Jestřebí,
které se konalo dne 23.8.2022 v přístavku KD Jestřebí se začátkem v 18.00 hodin
Usnesení č.01/33/2022
ZO schvaluje program 33. veřejného zasedání konaného dne 23.8.2022.
Usnesení č. 02/33/2022
ZO schvaluje ověřovatele zápisu ve složení Jiřina Zmeškalová a Martin Indrák.
Usnesení č. 03/33/2022
ZO obce Jestřebí schvaluje pořízení Změny č.1 Územního plánu Jestřebí, a to zkráceným
postupem pořizování změny územního plánu v souladu s ustanovením §55a zákona č.183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Změna č.1 Územního plánu
Jestřebí bude pořizována z vlastního podnětu obce.
O pořízení změny č.1 ÚP Jestřebí bylo rozhodnuto na podkladu předloženého stanoviska dle § 55a
odst.2 písm. d) a e) stavebního zákona, bez kterého není možné o pořízení změny ÚP rozhodnout.
Jedná se o stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a
zemědělství s vyloučením významného vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast a
s vyloučením posouzení návrhu změny z hlediska vlivů na životní prostředí č.j. KUOK 73268/2022
ze dne 7.7.2022. Z uvedeného stanoviska nevyplynula potřeba posouzení vlivů na životní prostředí
ani požadavek na zpracování variant řešení. Koncepce nemůže mít samostatně nebo ve spojení
s jinými záměry a koncepcemi významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky
významné lokality ani ptačí oblasti (§ 45i odst.1 uvedeného zákona).
Předmětem řešení změny bude:





Pozemek p.č.1329/6 k.ú.Pobučí, změna na bydlení, navazuje na zastavěné území obce.
Pozemek p.č.11/1 k.ú. Jestřebí, změna na plochu občanského vybavení Ox, zastavitelné
území obce. Upravení hranice mezi pozemky p.č.11/14 a 11/1 k.ú. Jestřebí (aktualizace
skutečného stavu hranice pozemků a následné upravení funkčních ploch na BV a Ox).
Pozemek p.č.150/1 k.ú.Jestřebíčko, změna na bydlení, navazuje na zastavěné území
obce, schéma změny:
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Pozemek p.č.59/5 k.ú.Jestřebíčko, změna na plochy smíšené obytné – venkovské (SV)
s možností řemeslné výroby, mimo zastavěné území obce.
Obligatorní požadavky vyplývající z platné legislativy a vydaných správních rozhodnutí.
Aktualizace vymezení hranice zastavěného území v celém správním území obce.

Usnesení č. 04/33/2022
ZO obce Jestřebí stanovuje určeným zastupitelem obce pro pořízení změny č.1 Územního plánu
Jestřebí pana Jana Máje.
Usnesení č. 05/33/2022
2
ZO schvaluje prodej části pozemku p.č. 1420/2 v k.ú Pobučí o celkové výměře cca 80 m (výměra
bude upřesněna po zpracování geometrického plánu) do vlastnictví paní P.U.Š., bytem Pobučí, za
2
kupní cenu 50,- Kč/m a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Usnesení č. 06/33/2022
2
ZO schvaluje koupi části pozemku p.č.1356/2 k.ú.Pobučí o celkové výměře cca 12,68 m (výměra
bude upřesněna po zpracování geometrického plánu) od paní P.U.Š., bytem Pobučí, za kupní cenu
2
50,- Kč/m a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

Vzato na vědomí
- Zpráva starosty obce o stavu usnesení, která nebyla dosud splněna.
- Rozpočtové opatření č.7/2022 na straně příjmů a výdajů ve výši 57 420 Kč.
- Rozpočtové opatření č.8/2022 na straně příjmů a výdajů ve výši 104 900 Kč.

Diskuze
Diskuze je součástí zápisu z veřejného zasedání a je k nahlédnutí na obecním úřadu.

Antonín Němec v.r.
místostarosta obce

Jan Máj v.r.
starosta obce

Zveřejněno na úřední desce: 30.8.2022
Sejmuto z úřední desky:
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