Zápis č. 09 ze zasedání Zastupitelstva obce Mezno ze dne 26. října 2016
Přítomni: Vobruba, Šimek, Němečková, Pavlík, Mikula, Kaňková
Omlouvá se: Mikulová, Doskočil
Hosté: p. Kroupová, p. Pejša, p. Marek, p. Hanzal, p. Pudilová, p. Vaněk, p. Šimek
Starosta předložil návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu zastupitelstva
Kontrola minulého zápisu
Informace o průběhu plnění podmínek poskytnuté dotace na vytápění biomasou
 Vyúčtování topení
 Opravy zjištěných závad
 Provoz
 Vyhodnocení dotačního titulu
6. Informace o práci v lese a zpracování štěpky
7. Informace o stavech účtů obce
8. Informace o postupu prací na územním plánu obce
9. Informace o stavu v odstraňování nedostatků v účetnictví obce a projednání
zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Mezno na rok 2016
10. Informace o podání žádosti o úpravu dopravního značení na sjezdu z dálnice
11. Návrh na schválení a vydání územního plánu obce Mezno
12. Návrh na schválení opatření k odstranění nedostatků v hospodaření obce podle
zápisu z dílčího přezkoumání
13. Návrh na projednání a schválení návrhu rozpočtu obce Mezno na rok 2017
14. Návrh na zrušení zmocnění starosty k provádění rozpočtových opatření v plném
rozsahu
15. Dodatečné schválení rozpočtového opatření č. 7/2016
16. Návrh na schválení přílohy k rozpočtovému výhledu na roky 2014 – 2018 podle
podkladů zpracovaných paní Kroupovou, jako nedílnou součást rozpočtového
výhledu
17. Návrh na schválení změny rozpočtu na rok 2016 jako schodkový podle výkazu
FIN 2 12M podle podkladů zpracovaných paní Kroupovou
18. Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 9, kterým se provádí změna
rozpočtu obce na rok 2016, podle podkladů předložených paní Kroupovou
19. Různé
Program byl rozšířen o tyto body:







Informace od ŘSD o pokračování projektu dálnice D3
Návrh na zvýšení poplatků za odpady
Návrh na zvýšení ceny vodného na 20 Kč/m³ s DPH
Návrh na projednání zprávy od pana Trejbala
Návrh na prodej palivového a krbového dříví
Návrh na uzavření členství ve sdružení místních samospráv
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Zahájení zasedání Zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Mezno v 19:00 hod. zahájil a řídil starosta obce Rudolf Vobruba.
Starosta konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva, tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Starosta navrhl určit zapisovatelem slečnu Němečkovou a ověřovatele zápisu paní Kaňkovou a pana
Mikulu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mezno schvaluje zapisovatelem slečnu Němečkovou a ověřovatele paní
Kaňkovou a pana Mikulu.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, vzdal se 0.
Usnesení č. 1 bylo schváleno
Schválení programu zastupitelstva
Starosta seznámil přítomné s rozšířeným návrhem programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mezno schvaluje rozšířený program zastupitelstva.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, vzdal 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Kontrola minulého zápisu
Starosta provedl kontrolu minulého zápisu a dále vedl schůzi.
Zastupitelům byly podány následující informace o:












Informace o průběhu plnění podmínek poskytnuté dotace na vytápění biomasou
Vyúčtování topení
Opravy zjištěných závad
Provoz
Vyhodnocení dotačního titulu
Informace o práci v lese a zpracování štěpky
Informace o stavech účtů obce
Informace o postupu prací na územním plánu obce
Informace o stavu v odstraňování nedostatků v účetnictví obce a projednání zápisu z
dílčího přezkoumání hospodaření obce Mezno na rok 2016
Informace o podání žádosti o úpravu dopravního značení na sjezdu z dálnice
Informace od ŘSD o pokračování projektu dálnice D3

Všichni přítomní členové vzali předložené informace na vědomí.
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Vydání územního plánu
Starosta obce předložil návrh ke schválení a vydání územního plánu obce Mezno (usnesení
v příloze č.1).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mezno schvaluje vydání územního plánu obce Mezno.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, vzdal se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Opatření k odstranění nedostatků v hospodaření obce
Starosta obce předložil návrh na schválení opatření k odstranění nedostatků v hospodaření obce
podle zápisu dílčího přezkoumání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mezno schvaluje opatření k odstranění nedostatků v hospodaření obce podle
zápisu dílčího přezkoumání.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, vzdal se 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Projednání a schválení návrhu rozpočtu na rok 2017
Projednání návrhu bylo starostou a zastupitelstvem odloženo na další zasedání zastupitelstva.
Zmocnění starosty k provádění rozpočtových opatření
Starosta obce předložil návrh na zrušení zmocnění starosty k provádění rozpočtových opatření
v plném rozsahu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mezno schvaluje zrušení zmocnění starosty k provádění rozpočtových opatření
v plném rozsahu.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, vzdal se 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Rozpočtové opatření č. 7
Starosta obce předložil návrh na dodatečné schválení rozpočtového opatření č. 7/2016.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mezno dodatečně schvaluje rozpočtového opatření č. 7/2016.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, vzdal se 0.
Usnesení č. 6 bylo schváleno

3

Příloha k rozpočtovému výhledu na roky 2014 až 2018
Návrh na schválení přílohy k rozpočtovému výhledu na roky 2014 až 2018, jako nedílná součást
rozpočtového výhledu zpracovaného paní Kroupovou bylo starostou a zastupitelstvem odloženo na
další zasedání zastupitelstva.
Změna rozpočtu na rok 2016
Návrh na schválení změny rozpočtu na rok 2016 jako schodkový podle výkazu FIN 2 12M podle
podkladů zpracovaných paní Kroupovou bylo starostou a zastupitelstvem odloženo na další
zasedání zastupitelstva.
Rozpočtové opatření č. 9
Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 9, kterým se provádí změna rozpočtu obce na rok 2016
podle podkladů zpracovaných paní Kroupovou bylo starostou a zastupitelstvem odloženo na další
zasedání zastupitelstva.
Zvýšení poplatků za odpady
Starosta obce předložil návrh na zvýšení poplatků za odpady. Výše poplatku byla 450 Kč pro
fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt a 600 Kč pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví
stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci. Výše poplatku se zvyšuje na 500 Kč pro
fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt a na 750 Kč pro fyzickou osobu, která má ve
vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mezno schvaluje zvýšení poplatků za odpady na shora uvedené částky.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, vzdal se 0.
Usnesení č. 7 bylo schváleno
Zvýšení ceny vodného
Starosta obce předložil návrh na zvýšení ceny vodného a to na 20 Kč/m³ s DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mezno schvaluje zvýšení ceny vodného na 20 Kč/m³ s DPH.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, vzdal se 0.
Usnesení č. 8 bylo schváleno
Zpráva od pana Trejbala
Starosta obce předložil žádost od pana Trejbala ohledně možnosti odkoupení V3S od obce, dále by
požadoval zřídit světlo u pozemku (č. pozemku 1260/5 a dále požaduje odkoupení pozemku, který
sousední s jeho pozemkem (č. pozemku 1260/5).
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr k odprodeje pozemku č. 1260/5, který sousedí s jeho
pozemkem. Ostatní jeho požadavky byly zamítnuty.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, vzdal se 0.
Usnesení č. 9 bylo schváleno
Prodej palivového a krbového dříví z obecních lesů
Starosta obce předložil návrh na prodej palivového dříví za 600 Kč/m³ skládané kulatiny a
krbového dříví za 1000 Kč/m³ skládané kulatiny. Dále starosta předložil návrh na dar v podobě 3
m3 skládané kulatiny dřeva pro každý spolek a organizaci v obci do tomboly na společenské akce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na prodej palivového a krbového dříví, a souhlasí s darem pro
organizace a spolky obce Mezno.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, vzdal se 0.
Usnesení č. 10 bylo schváleno
Členství ve sdružení místních samospráv (SMS ČR)
Starosta obce předložil návrh ke schválení vstupu do členství v SMS ČR, nevládní organizací
s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje členství v organizaci SMS ČR.
Výsledek hlasování: pro 0, proti 6, vzdal se 0.
Usnesení č. 11 nebylo schváleno
Různé:
Další zasedání zastupitelstva bude 16. 11. 2016 v 19:00.
Zápis byl vyhotoven dne 4. 11. 2016.
Zapisovatel: Lucie Němečková
Ověřovatelé:
paní Kaňková
pan Mikula
místostarosta Stanislav Pavlík
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starosta Rudolf Vobruba
Příloha č. 1 k zápisu zastupitelstva obce Mezno ze dne 26. října 2016, číslo usnesení č. 3, o vydání
územního plánu Mezno
USNESENÍ
Zastupitelstva obce Mezno
ze dne 26. října 2016, číslo usnesení č. 3
o vydání územního plánu Mezno
Zastupitelstvo obce
I.

zrušuje obecně závaznou vyhlášky č.1/2004, kterou se vyhlašuje závazná část
územního plánu obce Mezno (vydáním nového územního plánu pozbývá platnost
předcházející územně plánovací dokumentace schválená usnesením Zastupitelstva
obce Mezno dne 29.12.2004 );

II.

bere na vědomí „Překládací zprávu k územního plánu (dále též „ÚP “) Mezno“, která
tvoří přílohu č.1 tohoto usnesení;

III.

souhlasí
se závěry vyhodnocení připomínek uplatněných ze strany veřejnosti;

IV.

rozhodlo o námitkách
uplatněných ve smyslu ustanovení § 52 a § 53 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.,
územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, dle Odůvodnění územního plánu Mezno, kapitoly
o) rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění;
V.

o

ověřilo, na základě kapitol textové části odůvodnění územního plánu soulad
s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona, že zpracovaná dokumentace není
v rozporu:
1. s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1,
2. s územně plánovací dokumentací vydanou krajem – se Zásadami územního rozvoje
Středočeského kraje, ve znění Aktualizace č. 1,
3. s výsledkem řešení rozporů (nebyly řešeny),
4. se stanovisky dotčených orgánů,
5. se stanoviskem krajského úřadu ze dne 29.6.2015, č.j.090324/2015/KUSK;

VI.

schvaluje a vydává územní plán Mezno (projektant Ing. arch. Hana Vokrouhlecká,
autorizovaný architekt ČKA 00 586) formou opatření obecné povahy (dále též „OOP“)
( Zastupitelstvo Obce Mezno, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm c)
zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění
pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 54 stavebního
zákona, § 171 a
následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 vyhlášky
č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, vydává územní plán
Mezno);
VII.

ukládá pořizovateli:
1. zajistit po nabytí účinnosti ÚP Mezno povinnosti vyplývající z ustanovení
§ 165 stavebního zákona a z § 14 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentace a způsobu
evidence
územně plánovací činnosti,
2. zaslat registrační list Krajskému úřadu Středočeského kraje ve smyslu ustanovení
§ 162 stavebního zákona.
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Příloha č. 1 usnesení zastupitelstva ze dne 26. října 2016, číslo usnesení č. 3 o vydání
územního plánu Mezno
Předkládací zpráva k územního plánu (dále též „ÚP “) Mezno

Obecní úřad Mezno, který pořizoval územního plánu Mezno ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen stavební zákon), dokončil práce na pořízení územního plánu.
V souladu s ustanovením § 54 odst. 1 stavebního zákona Obecní úřad Mezno předkládá
Zastupitelstvu obce Mezno návrh na vydání územního plánu Mezno s jeho odůvodněním.
Pořízení ÚP bylo schváleno Zastupitelstvem obce Mezno dne 13.2.2011 podle § 6 odst. 5 písm. a),
stavebního zákona.
Současně určilo pana Rudolfa Vobrubu, starostu obce spolupracovat s pořizovatelem na pořízení
územního plánu.
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že pořízení bude zajištěno úřadem územního plánování.
Po projednání vedeném ve smyslu ustanovení § 47 stavebního zákona, zastupitelstvo obce
pořizovatelem předložené podklady (zadání ÚP) schválilo dne 26.7.2012.
Na základě zpracovaného a projektantem předaného návrhu ÚP Mezno pak Městský úřad Votice,
jako pořizovatel územního plánu oznámil místo a dobu konání společného jednání o návrhu
územně plánovací dokumentace podle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona dotčeným
orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím dopisem ze dne 10.10.2014. Tyto mohly uplatnit
své písemnosti do 30 dnů ode dne společného jednání.
Ve smyslu ustanovení § 50 odst. 2 požádal pořizovatel nadřízený orgán územního plánování
Krajský úřad Středočeského kraje o vydání stanoviska, tento vydal stanovisko s posouzením dne
29.6.2015.
Dne 2.6.2015 bylo Zastupitelstvem obce Mezno rozhodnuto, že pořízení územního plánu bude
dále zajišťováno fyzickou osobou, která zajistí Obecnímu úřadu Mezno splnění požadavků
vyplývajících z ustanovení § 24 stavebního zákona a současně byl stvrzen Rudolf Vobruba, jako
určený zastupitel.
Veřejnost byla s projednáním návrhu ÚP seznámena ve smyslu ustanovení § 50 odst. 3
stavebního zákona veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu
Mezno po celou zákonem stanovenou dobu, tj. v tištěné podobě po celou dobu vystavení
dokumentace a současně na webové adrese, což naplňuje zákonem požadovanou dobu možnosti
uplatnění připomínek. V těchto termínech byl zajištěn požadavek na vystavení dokumentace a
veřejnost byla upozorněna na možnost podávání připomínek a na zákonné termíny stanovené
k jejich uplatnění. V rámci ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona nebyly pořizovateli doručeny
písemné připomínky.
Požadavky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů byly respektovány a byly odpovídajícím
způsobem do dokumentace zapracovány. Požadavky uplatněné formou doporučení byly rovněž z
velké části akceptovány, případně bylo zvoleno podmíněně přípustné využití, které v
navazujícím řízení vhodnost navrhovaného řešení prokáže
Dohoda byla provedena s Městským úřadem Votice, odborem životního prostředí a památkové
péče. Pořizovatel požádal o změnu koordinovaného stanoviska Krajského úřadu Středočeského
kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu,
který požadavek neakceptoval, plocha ZM07 byla vypuštěna.
Následné řešení rozporu mezi orgány podle stavebního zákona ani mezi dotčenými orgány nebylo
prováděno.
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Dokumentace byla následně upravena a pořizovatel mohl nařídit veřejné projednání v souladu s
ust. § 52 odst. 1 až 4 stavebního zákona. Veřejnost byla seznámena s veřejným projednáním
veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena na úřední desce obecního úřadu a v elektronické podobě
na webových stránkách obce v zákonem stanovených lhůtách.
Dokumentace byla po celou dobu k nahlédnutí na obecním úřadu a v elektronické podobě na
webových stránkách Obce Mezno. Nařízené veřejné projednání se konalo dne 22. února 2016 od
15.00 hodin. V rámci řízení byl zajištěn odborný výklad. Veřejnost byla upozorněna na možnost
podání připomínek nebo námitek v termínu od vyvěšení vyhlášky do 7 dnů ode dne konání tohoto
veřejného projednání. V rámci veřejného projednání konaného ve smyslu ustanovení § 52
stavebního zákona byly písemně uplatněny námitky a připomínky ((Marie Pudilová, Mitrovice a
Jaroslava Pudilová, Mitrovice).
Po ukončení zákonem stanovených termínů pořizovatel proces vyhodnotil.
Na základě výsledků projednání, po veřejném projednání, došlo k podstatné úpravě návrhu ÚP a
z tohoto důvodu bylo nutné provádět opakované veřejné projednání za účasti dotčených orgánů a
veřejnosti ve smyslu ustanovení § 53 odst. 2 stavebního zákona.
Veřejnost byla seznámena s opakovaným veřejným projednáním zveřejněním na úřední desce
obecního úřadu a v elektronické podobě na webových stránkách od 3. května 2016 do 10. června
2016 (včetně) a o způsobu podání námitek a připomínek, dotčené orgány a sousední obce
oznámením, které jim bylo zasláno na doručenku. Opakované veřejné projednání se konalo dne 3.
června 2016 od 15.00 hodin, v rámci tohoto projednání byly ze strany veřejnosti uplatněny námitky
a připomínky (Marie Pudilová, Mitrovice a Jaroslava Pudilová, Mitrovice).
Následně byly připomínky a námitky dle ustanovení § 53 odst. 1 stavebního zákona vyhodnoceny.
Připravený návrh vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách s odůvodněním byl
zaslán postupem ve smyslu ustanovení § 53 odst. 1 stavebního zákona dotčeným orgánům, které
měly možnost uplatnit svá stanoviska v termínu do 30 dnů po obdržení návrhu, včetně upozornění,
že kdo neuplatní stanovisko v zákonem stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem pořizovatele
souhlasí. K připravenému návrhu dotčené orgány neuplatnily žádné požadavky na doplnění
vyhodnocení připomínek ani na doplnění rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění. Podrobné
vyhodnocení je uvedeno v části Odůvodnění, v kapitole o) rozhodnutí o námitkách a jejich
odůvodnění, kde s ohledem na rozsah jednotlivých písemností navrhovatelek (Marie Pudilové a
Jaroslavy Pudilové) a zajištění přehlednosti vyhodnocení, jsou do této kapitoly zapracovány i části
týkající se vyhodnocení připomínek.
Pořizovatel informuje zastupitelstvo obce o písemnosti, kterou obdržel po zákonem stanoveném
termínu, kterou podala Marie Pudilová a Jaroslava Pudilová, Mitrovice. Písemnost je datovaná
dnem 5.10.2016, došla na obecní úřad dne 6.10.2016. Pořizovatel konstatuje, že písemnost
nazvaná „Stanovisko k návrhu vyhodnocení uplatněných námitek a připomínek k územnímu plánu
Mezno - červenec 2016 - spis ÚP/326/n/2015“ je ve vztahu k pořizování územního plánu podána
prokazatelně po zákonem stanovené lhůtě pro možnost uplatnění připomínek a námitek.
Pořizování územního plánu a jeho změn se řídí ustanoveními stavebního zákona. V procesu
pořizování územního plánu je nutné respektovat zákonný postup i předepsané lhůty a to nejen ze
strany pořizovatele, ale i všech ostatních účastníků. K připomínkám, vyjádřením a podnětům
uplatněným po lhůtách se ve smyslu ustanovení stavebního zákona nepřihlíží.
Písemnost uvádějící nesouhlas s názorem pořizovatele a určeného zastupitele a následné podání
námitek a připomínek adresované Obecnímu úřadu Mezno k rukám pořizovatele územního plánu a
zastupitelů obce ze dne 5.10.2016, převzato na OÚ dne 6.10.2016, je podána ve vztahu
k pořizování územního plánu po zákonem stanoveném termínu k uplatnění námitek a připomínek.
Termíny byly ukončeny dnem 10. června 2016. Na způsob a termíny pro podání připomínek a
námitek byla veřejnost několikrát řádně upozorněna (např. ve vyhlášce k veřejnému projednání a
v průběhu jeho konání a obdobně v rámci opakovaného veřejného projednání).
Pozn. V písemností navrhovatelé reagují na návrh vyhodnocení námitek a připomínek, které bylo
zpracováno ve smyslu ustanovení § 53 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
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stavebním řádu v platném znění ( stavebního zákona) a zasláno dotčeným orgánům k posouzení a
uplatnění stanoviska.
Pořizovatel s určeným zastupitelem písemnost odmítly, protože byla uplatněna po zákonem
stanoveném termínu, tzn. není součástí územního plánu. Z důvodu, že písemnost Marie Pudilové
a Jaroslavy Pudilové byla rovněž adresovaná zastupitelstvu obce, postupujeme ji tomuto orgánu.
Písemnost tvoří přílohu č.1 této předkládací zprávy.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil celý postup pořizování územního
plánu. Přezkoumal soulad územního plánu ve smyslu ustanovení § 53 odst. 4 a 5 stavebního
zákona. Jeho posouzení je včleněno do jednotlivých kapitol odůvodnění a došel k závěru, že
proces pořizování územního plánu proběhl v souladu s platnými právními předpisy, dokumentace
je v souladu se sledovanými veřejnými zájmy, obsahuje všechny
náležitosti vyplývajícími ze stavebního zákona, správního řádu a vyhlášky o územně plánovacích
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
Upozornění:
1.

Zastupitelstvo obce je povinno ve smyslu ustanovení § 54 odst. 2 stavebního
zákona před samotným aktem vydání územního plánu si ověřit, že zpracovaná
územně plánovací dokumentace není v rozporu:
- s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1,
- s nadřazenou územně plánovací dokumentací vydanou krajem – se Zásadami
územního rozvoje Středočeského kraje vydanými dne 19. 12. 2011, ve znění
Aktualizace č. 1, ( pozn. tato znovu řešila pouze trasu dálnice D3 a přivaděč do
Benešova),
- se stanovisky dotčených orgánů a výsledkem řešení rozporů ( dohody byly
zapracovány, rozpory nebyly řešeny),
- se stanoviskem krajského úřadu vydaným ve smyslu ustanovení § 50, odst. 7
stavebního zákona ze dne 29.6.2015.

Ověření pořizovatele a krajského úřadu je zapracováno do odůvodnění územního plánu, je jeho
součástí.
2.

Zastupitelstvo obce se seznámí s vyhodnocením uplatněných připomínek, které byly
s ohledem na rozčlenění písemností včleněny do kap. o) rozhodnutí o námitkách a
jejich odůvodnění (Marie Pudilová, Mitrovice a Jaroslava Pudilová, Mitrovice).

3.
Zastupitelstvo obce rozhodne o námitkách uvedených v kap. o) rozhodnutí o
námitkách
a jejich odůvodnění uplatněných ve smyslu ustanovení § 52 a § 53
stavebního zákona (Marie
Pudilová, Mitrovice a Jaroslava Pudilová, Mitrovice).
Pořizovatel s určeným zastupitelem v rámci naplnění zákonného postupu ve smyslu ustanovení §
53 stavebního zákona si ověřili správnost svých úsudků a závěrů, a s ohledem na veřejné zájmy
zpracovali návrh vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách. Žáden dotčený orgán
nepožadoval změnu, doplnění nebo úpravu připraveného návrhu, který jim byl zaslán doporučeně
s možností uplatnění stanoviska k návrhu vyhodnocení.
V souladu s ustanovením § 54 odst. 1 stavebního zákona proto Obecní úřad Mezno předkládá
zastupitelstvu obce návrh na vydání územního plánu Mezno s jeho odůvodněním a upozorňuje, že
územní plán nabude účinnosti až po řádném zveřejnění veřejnou vyhláškou (oznámení o vydání
územního plánu Mezno formou opatření obecné povahy ve smyslu ustanovení § 174 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění).
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Zastupitelstvo obce se upozorňuje, že v průběhu konání ZO již nelze jakýmkoliv způsobem
vstupovat do připraveného materiálu.
Písemnost uplatněná po zákonném termínu není součástí dokumentace územního plánu.
Při vydání územního plánu musí být naplněn postup ve smyslu ustanovení § 54 stavebního
zákona. V případě, že zastupitelstvo obce nesouhlasí s předloženým návrhem územního plánu
nebo s výsledky jeho projednání, vrátí předložený návrh pořizovateli se svými pokyny k úpravě a
novému projednání nebo jej zamítne.
Dnem vydání opatření obecné povahy k územnímu plánu pozbývá platnost předcházející územně
plánovací dokumentace schválená usnesením Zastupitelstva obce Mezno dne 29.12.2004 a
zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2004, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu
obce Mezno.

Dne 17. října 2016

Připravili pro Zastupitelstvo obce Mezno
Rudolf Vobruba, starosta obce, který je současně určený zastupitel a
Pavla Bechyňová, osoba oprávněná ve smyslu ustanovení § 24 stavebního zákona
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