Z 36. mimoř ádného zasedání zastupitelstva obce Dalovice
konané ho dne 24.02.2009 od 13.00 hodin v zasedacímí
stnosti Obecní
ho úřadu v Dalovicí
ch
Př ítomní zastupitelé:

Monika Brabcová, Ing. Gustav Hoš ťálek, Ing. Lukáš Kolovrátek,
Ladislav Pavlí
k, Milan Holý , Robert Scheerbaum
MVDr.Jaroslav Štekl

Omluveni:

Návrh programu:
1. Záznam o projednánínávrhu zadáníÚ P Dalovice – vyhodnocenípožadavků, př ipomí
nek a
podně tů

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Starostka obce přiví
tala pří
tomné a konstatovala, že jednáníje usnáš ení
schopné.
Schváleníprogramu jednání
Usnesení:
ZO schvaluje program 36. mimoř ádného zasedání zastupitelstva obce
Dalovice
Pro: 6

Proti: 0

Zdr.: 0

Volba zapisovatele
Usnesení:
ZO schvaluje zapisovatele p. Lukáš e Kolovrátka
Pro: 6

Proti:

0

Zdr.: 0

Volba ově ř ovatelů zápisu
Starostka obce navrhla ově řovatele zápisu – Ing. Gustav Hoš ťálek, p. Ladislav Pavlí
k
Usnesení:
ZO schvaluje navrž ené ověř ovatele zápisu
Pro: 4

Proti:

0

Zdr.: 2 (Holý, Scheerbaum)

1. Starostka obce informovala př í
tomné o průbě hu schůzky k projednánínávrhu zadání
Územní
ho plánu Dalovice – vyhodnocenípožadavků, připomí
nek a podně tů na MM K.Vary,
Úřad územní
ho plánovánía stavebníúřad, které se konalo dne 14.11.2008 za účasti p.
Giertlové, p. Brabcové, MVDr. Štekla a p. Fuchse. Pří
tomné vyzvala k diskusi a stanoviskům
nad jednotlivý mi body záznamu viz. Pří
loha č.1
Usnesení:
ZO bere na vědomí vš echny projednané př ipomínky uvedené v Př íloze
č. 1 mimo bodu č. 1 a bodu č. 10 Př ílohy č. 1.
· Bod č.1 Př ílohy č.1 - V tomto bodu, je obec vázána § 15 zák. č. 44/1988 Sb. (horní
zákon) v aktuálním znění, kde nesmí umísťovat plán výstavby do lož iskového území
př ed odpisem tohoto lož iska. Odpis lož iska ze strany obce je mož ný pouze
prostř ednictvím a ve spolupráci s Odborem ž ivotního prostř edí MM K.Vary. V př ípadě
trvání obce na plánu výstavby v lož iskovém území, bude proces zpracování ÚP
pozastaven do doby odpisu lož iska. Stanovisko k umístění plánu výstavby v tomto
území rozhodne ZO na ř ádném 36. zasedání zastupitelstva.
· Bod č.10 Př ílohy č.1 – ZO rozhodne na ř ádném 36. zasedání zastupitelstva o posunutí koridoru obchvatu města K.Vary, který je plánován v územním plánu Dalovic.
Dalš ízasedánízastupitelstva obce se koná 05.03.2009 v 18.00 hod.
Ově ř ovatel:
Ově ř ovatel:
Zapsal:

Ing. Gustav Hoš ťálek v.r.
Ladislav Pavlí
k v.r.
Ing. Lukáš Kolovrátek, dne 25.02.2009

Ing.Gustav Hoš ťálek v.r.
mí
stostarosta

Monika Brabcová v.r.
starostka obce
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