Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Mlékojedy,
konaného dne 29.11.2010, od 17:00 hodin

Bod I. - Projednání Územního plánu:
Návrh: na vydání Územního plánu Mlékojedy.
Předkládá: odbor územního rozvoje Městského úřadu Litoměřice
Návrh na usnesení:
I. ZO Mlékojedy si ověřilo, že zpracovaný územní plán není v rozporu:
1.
2.

3.
4.
5.

s Politikou územního rozvoje ČR schválenou vládou ČR č.929 dne 20. 7. 2009,
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem - do doby vydání Zásad územního
rozvoje se za nadřazenou územně plánovací dokumentaci považuje podle ustanovení
§ 187 odst. 7 stavebního zákona upravená verze Územního plánu velkého územního
celku okresu Litoměřice,
s výsledkem řešení rozporů (pozn. žádné rozpory řešený nebyly)
se stanovisky dotřených orgánů,
se stanoviskem krajského úřadu

II. ZO Mlékojedy příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za použití § 43
odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a
§ 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, vydává Územní plán
Mlékojedy formou opatření obecné povahy (OOP).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mlékojedy schválilo návrh Územního plánu Mlékojed vypracovaného
Ing. arch. Ladislavem Barešem z července roku 2010.
Výsledek hlasování: Pro: 5 členů
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.

Bod II. - Složení slibu náhradníků do zastupitelstva:
Pan Stanislav Bureš se vzdal mandátu a pan Zdeněk Zikmund se na zasedání zastupitelstva
obce Mlékojedy nedostavil. Pan Zikmund bude opětovně kontaktován.

Bod III. - Diskuse
Starosta Ing. Ondřej Schoř informoval zastupitele o požadavku pana Doležala o Vyjádření
k zamýšlené stavbě fotovoltaické elektrárny na p.p.č. 71/1.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo odsouhlasilo vypracování Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene mezi obcí Mlékojedy a společností Habuš s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro: 5 členů
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:35 hod.

Zapisovatel: Robert Šanda

Ověřovatel: Dis. Jana Hájková

