Zasedání ZO Tržek č.: 3/2022
9. 3. 2022
Přítomni: I. Daťková, J. Šafránek, J. Šimer, P. Prokop, M. Škraňková
Omluveni: M. Králová, M. Krýda
Ověřovatel: P. Prokop, M. Škraňková
Zapisovatel: J. Šafránek
Program:
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
1)

Územní plán Obce Tržek

Usnesení
1. Zastupitelstvo obce Tržek, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, §
171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 84
odst. 2 písm. y zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů
I. se seznámilo s předloženým návrhem územního plánu Tržek a s jeho odůvodněním,
II. ve smyslu § 54 odst. 2 stavebního zákona ověřilo, že návrh územního plánu Tržek není v
rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s
výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu,
III. se rozhodlo vydat územní plán Tržek formou opatření obecné povahy č. 1/2022, které
tvoří přílohu tohoto usnesení,
IV. tímto zrušuje obecně závaznou vyhlášku Obce Tržek č. 2/2006 o závazných částech
územního plánu obce Tržek ve znění opatření obecné povahy č. 1/2011, kterým byla vydána
změna č. 1 územního plánu obce Tržek.
Pro: 5

Starostka:

Vyvěšeno: 9. 3. 2022

Proti: 0

Zdrželo se hlasování: 0

Iva Daťková, v.r.

Místostarosta:

Vyvěšeno elektronicky: 9. 3. 2022

Josef Šafránek, v.r.

Sejmuto:

Vyhotovení s podpisy starosty a místostarosty obce v souladu s ust. § 104 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, je uloženo v příruční spisovně obecního úřadu Tržek.
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