Milejovice

Obecní úřad Milejovice

datum: 2.3.2018

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
dne 2.3.2018

OÚ Milejovice
začátek: 20:30

konec: 21:00

Schválený program: (6 – 0 – 0) 1)
1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Územní plán
3. EON – věcné břemeno

Přítomní zastupitelé:
Michal Fouček
Miroslav Fouček
Miroslav Havel
Svatava Tichopádová
Milan Vacek
Radek Vlk

Omluvení zastupitelé:
Pavel Uhlík

Jednotlivé body programu (usnesení):
ad 1. Volba ověřovatelů zápisu (6 – 0 – 0) 1)
Ověřovateli zápisu byli zvoleni Miroslav Fouček a Svatava Tichopádová.

ad 2. Územní plán (6 – 0 – 0) 1)
Zastupitelé obce po projednání
I. Bere na vědomí dokumentaci Změny č. 1 územního plánu Milejovice včetně výsledku
projednání
II. Bere na vědomí, že k návrhu Změny č. 1 územního plánu Milejovice nebyly podány
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námitky dle § 52 odst. (2) a (3) stavebního zákona.
III. Vydává, v souladu s § 6 odst. 5 písm. c), § 54 odst. (2) stavebního zákona a s § 171 – 174
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, Změnu č. 1 územního plánu Milejovice jako opatření obecné
povahy, po předchozím ověření jejího souladu se stanovisky dotčených orgánů, stanoviskem
krajského úřadu, politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

ad 3. EON – věcné břemeno (6 – 0 – 0) 1)
Zastupitelstvo obce souhlasilo se zřízením věcného břemene zřizování a provozování vedení pro
společnost E.ON Česká republika, s.r.o. na pozemku s parcelním číslem v katastru obce Milejovice.

Zapsal:

___________________
Michal Fouček

Ověřovatelé:

___________________
Miroslav Fouček

___________________
Svatava Tichopádová
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