U S N E S E N Í č.4/2006
ze zasedání zastupitelstva obce Haňovice dne 3.7.2006 v 18,30 hodin v zasedací místnosti na Obecním úřadě
v Haňovicích.

I.Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program dnešní schůze tak, jak byl navržen a doplněn starostou obce
2. Návrhovou komisi ve složení: předseda p. Mück, členové p.Přidal a p. Smékalová
3. Ověřovatele zápisu p.Damovský a p. Voříšek
4. Kontrolu usnesení z minulé schůze dle zápisu
5. Žádost p. Z.Šperlicha o odprodej části pozemku p.č.289/4 – ostatní plocha 60 m2 za podmínek
uvedených v zápise

6. Změnu č. 1 územního plánu obce

Haňovice, jeho závaznou část a směrnou část, dle

ustanovení § 26 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Změna č. 1 územního plánu je
zpracována pro část území obce Haňovice, vymezené katastrálním územím Haňovice.
7. Vyhlášku č.1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část změny č.1 územního plánu obce
Haňovice.
8. Prodej pozemků p.č.42/2 zastavěná plocha, 82/1 orná půda a 82/2 zahrada za minimální cenu
130 Kč za l m2
9. Rozpočtové změny 7/2006 dle zápisu.
10. Neomezený počet tanečních zábav na podzim 2006
11. Usnesení z dnešní schůze

II. Zastupitelstvo obce stanovuje:
1. Počet členů obecního zastupitelstva pro volební období 2006 - 2010 k volbám do zastupitel
stev obcí konaných na podzim r. 2006 je stanoven na devět.
III. Zastupitelstvo obce vymezuje:
1. v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 stavebního zákona závaznou část Změny č. 1 územního plánu
obce Haňovice, včetně doplnění vymezených veřejně prospěšných staveb, pro které lze pozemky,
stavby a práva k nim vyvlastnit (§ 108 odst. 2 písm. a) a odst. 3 stavebního zákona), jak jsou
uvedeny v příloze č.1 – Návrh vymezení závazné části územního plánu.

IV. Zastupitelstvo obce souhlasí:
1. s průběhem projednání a se způsobem vyřízení stanovisek, námitek a připomínek tak, jak je
uvedeno v příloze č. 2 tohoto usnesení
2. s odstraněním stavby teletníku v ZD Haňovice

V. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování, odboru strategického rozvoje kraje Krajského
úřadu Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, vydané dle § 25 odst. 1 stavebního zákona dne
21.6.2006 (příloha č. 3), ve kterém je Změna č. 1 územního plánu obce doporučena ke schválení a
konstatuje, že schvalované dokumenty jsou ve shodě s předloženým stanoviskem.

VI. Zastupitelstvo obce neschvaluje:
-

VII. Zastupitelstvo obce pověřuje:
1. Pana Vlastimila Přidala k zastupování starosty po dobu dovolené od 4.7.2006 – 18.7.2006.
2. Pana Arnošta Vogela zveřejnit nabídku na odprodej pozemků par.č.42/2, 82/1 82/2

VIII. Zastupitelstvo obce ukládá
1. Obecnímu úřadu v Haňovicích ve spolupráci s Městským úřadem, odborem výstavby usměrňovat
investiční činnost na území obce v souladu se schválenou Změnou č. 1 územního plánu a zajistit,
aby veškeré rozhodování v území bylo v souladu se závaznou částí Změny č. 1 územního plánu. Ve
lhůtě 1x za dva roky provádět vyhodnocení, zda se nezměnily podmínky, na základě kterých byl
územní plán obce, včetně Změny č. 1 schválen.
2. Odeslat rozpočtové změny na Krajský úřad – zajistí p. Přidalová
3. Odeslat odpověď ohledně odprodeje části pozemku p.č.289/4 p Šperlichovi – zajistí p. Vogel a p.
Přidalová

V Haňovicích dne 3.7.2006
...................................
starosta obce A.Vogel

Za návrhovou komisi:
Jan Mück

.........................

Vlastimil Přidal

.........................

Jarmila Smékalová

...........................

..................................
místostarosta V.Přidal
.....................................
místostarosta Ing.D.Číhal

