Obec Stará Ves
Zastupitelstvo obce

USNESENÍ Č. 12
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STARÁ VES
KONANÉHO DNE 3. 2. 2020
UZ12/1/2020 Zastupitelstvo obce Stará Ves provedlo kontrolu plnění usnesení ze zasedání
zastupitelstva konaného dne 16. 12.2019 a schválilo zapisovatelem Ing. Alenu Raimrovou a
ověřovateli zápisu p. Moniku Dvořákovou a p. Jarmilu Lojdovou
UZ12/2/2020 Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo program zasedání Zastupitelstva obce
Stará Ves konaného dne 3. 2. 2020.
Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí provedení rozpočtových opatření za měsíc
prosinec 2020.
UZ12/3/2020
1. Zastupitelstvo obce v souladu s ust. § 55a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních
předpisů schválilo z vlastního podnětu rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu
Stará Ves zkráceným postupem.
2. Zastupitelstvo obce v souladu s ust. § 55a odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů
schválilo obsah Změny č.1 Územního plánu Stará Ves v tomto rozsahu:
1) Aktualizace souladu s Politikou územního rozvoje v aktuálním znění,
2) aktualizace souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje v aktuálním
znění,
3) aktualizace zastavěného území ve smyslu ust. § 58 odst. 3 stavebního zákona ve znění
pozdějších předpisů,
4) změna využití plochy vymezené jako plocha ZS1 Plochy zeleně – soukromá a vyhrazená,
plocha stabilizovaná, na plochu BV Plochy bydlení - venkovské, plochu stabilizovanou,
v lokalitě „Přední čtvrtě“ – legalizace stávajících staveb rodinných domů,
5) prověření možnosti změny trasy lokálního biokoridoru LBK 8, respektive jeho zúžení
v ploše změn K12, a to v souvislosti s návrhem zastavitelné plochy pro bydlení BV
Plochy bydlení - venkovské v lokalitě „Přední čtvrtě“,
6) prověření možnosti vymezit z plochy ZS2 Plochy zeleně – soukromá a vyhrazená
(plocha změn v krajině K3) plochu zastavitelnou pro funkci RI Plochy rekreace – rodinná
rekreace v lokalitě „Přední čtvrtě“,
7) prověřit možnost změny plochy změn v krajině K1, K2 s využitím ZS2 Plochy zeleně –
soukromá a vyhrazená na zastavitelnou plochu s funkcí ZS1 Plochy zeleně – soukromá
a vyhrazená,
8) navrhnout úpravu podmínek využití území pro plochy s rozdílným způsobem využití
ZS1 Plochy zeleně – soukromá a vyhrazená a ZS2 Plochy zeleně – soukromá a
vyhrazená,

9) prověření možnosti zpracovat Změnu č. 1 Územního plánu Stará Ves jako změnu
územního plánu s prvky regulačního plánu.
10) Orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších právních předpisů, po posouzení koncepce „Změna
Územního plánu Stará Ves“, vydal v souladu s § 45i odst. 1 uvedeného zákona
stanovisko, že předložená koncepce nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými
záměry a koncepcemi významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti.
11) Příslušný úřad podle ust. § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
provedl posouzení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí podle §
10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a neuplatňuje požadavek na
zpracování vyhodnocení vlivů „Změny Územního plánu Stará Ves“ na životní prostředí.
3. Zastupitelstvo obce v souladu s ustanoveními § 35 odst. 3, § 83, § 87 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů, a podle ust. § 6 odst. 5 písm.
f) stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů, ve vazbě na ust. § 53 odst. 1
tohoto zákona, určuje zastupitele Jiřinu Mádrovou, který bude spolupracovat s
pořizovatelem při pořizování Změny č. 1 Územního plánu Stará Ves.
V bodu různé byly zodpovězeny dotazy občanů:


Do sekce aktualit na webu obce jsou zařazovány informace o chystaných akcích
pouze tehdy, když o zveřejnění požádá jejich pořadatel,



obec nedostala upozornění na změnu jízdních řádů od autobusových dopravců,
pokud se o této změně od občanů dozví, zveřejní ji v sekci informace – změna
jízdního řádu na webu obce,



obec považuje příspěvek na pořádání hodových oslav za příspěvek spolku
pořádajícímu v daném roce hodové oslavy, spolek si totiž ponechává celý zisk
z pořádání hodů a tento obci již dále nevyúčtovává, aktualizace grafu o výši
příspěvků spolkům bude provedena v následujícím čísle zpravodaje obce,



dříve plánované zateplení půdních prostor školy nebylo zahrnuto do
předpokládaného rozpočtu opravované střechy školy, který zpracovala
autorizovaná osoba jako podklad k výběrovému řízení.

Ve Staré Vsi 4. 2. 2020

Mgr. Jaroslav Šiška
místostarosta

Bc. Jiřina Mádrová
starostka

