Usnesení z 26. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne
22.6.2021 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod.
Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Plné znění je k nahlédnutí na OÚ.

Zastupitelstvo obce Petrovice schvaluje usnesení:
 č.1 volí ověřovateli zápisu Josefa Čadíka, Miroslava Šarouna a zapisovatelem
RNDr.Lucii Jirsákovou
 č.2 program 26.veřejného zasedání OZ
 č.3 diskuse bude probíhat ke každému projednávanému bodu programu
 č.4 zápis a usnesení z 25.veřejného zasedání OZ ze dne 28.5.2021
 č.5 po projednání návrhu Změny č.1 Územního plánu Petrovice předloženého
pořizovatelem:
I.
Ověřuje, že návrh Změny č. 1 ÚP Petrovice není v rozporu s :
 Politikou územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č. 1 ( schválena den
15.4.2015), aktualizací č.2 a č.3 ( schváleny dne 2.9.2019) a aktualizací č.5 (
závazná od 10.9.2020)
 Zásadami územního rozvoj Královéhradeckého kraje ( nabytí účinnosti
16.11.2011) ve znění Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje KH kraje, která
nabyla účinnosti 3.10.208, ve znění Aktualizace č. 2 ZÚR ( nabytí účinnosti
12.7.2019), ve znění Aktualizace č.3 ZÚR ( nabytí účinnosti 16.4.2021) a ve
znění Aktualizace č. 4 ZÚR ( nabytí účinnosti 18.7.2020)
 S výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo se
stanoviskem krajského úřadu,
Zastupitelstvo obce Petrovice neshledalo žádný rozpor.
II.
Souhlasí s předloženým návrhem územního plánu a s výsledky projednání návrhu
Změny č. 1 Územního plánu Petrovice, které jsou součástí odůvodnění textové
části Změny č 1 ÚP Petrovice a předkládající zprávy.
III.
Vydává podle §6 odst. 5 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb. , o územním plánováním
a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů ( dále jen stavebního zákona) , za
použití §43 odst.4 stavebního zákonna , §13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, §171 a následujících, zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 1 Územního plánu Petrovice.
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: .....................................................................
Ověřovatelé:
Josef Čadík

dne ...........................................

Miroslav Šaroun

dne ...........................................

Starosta: Mgr. Luboš Žilka

dne ...........................................
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č.6 nabídku firmy SURPMO HK na doplnění ÚP Petrovice o 4x veškeré výkresy ke
Změně č.1 ÚP Petrovice + 4x CD v hodnotě 16.000,-Kč bez DPH.
č.7 kroky k prodeji pozemku v k.ú.Petrovice u Nového Bydžova p.č. 408/2 a části
pozemku p.č. 424 v následujím pořadí: 1) vytvoření GP, 2) zajištění souhlasu k dělení
pozemků na stavebním úřadě MÚ NB, 3) vytvoření záměru na prodej daných
pozemků dle GP, 4) zajištění posudku na cenové ohodnocení daného pozemku dle GP
č.8 nabídku firmy OK ZAHRADY z Nověho Bydžova na studii využitelnosti
veřejného prostranství v Kanicích v celkové výši 7260,-Kč včetně DPH.
č.9 vytvoření geometrického plánu pro ČEZ a 7RD.
č.10 nabídku firmy Filup Elektro na doplnění zásuvek v MŠ, Petrovice v celkové výši
14543,-Kč
č.11 realizaci sklepní kóje v budově čp.24v Petrovicích
č.12 žádost obce Petrovičky o souhlasné stanovisko na záměr“ Kanalizace a vodovod
pro zástavbu RD v obci Petrovičky“ .

Zastupitelstvo obce Petrovice se seznamuje s:
 plněním úkolů z minulého zasedání, konané dne 28.5.2021
 rozpočtovým opatřením č.7/2021

Zápis byl vyhotoven dne: 25.6..2021
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: .....................................................................
Ověřovatelé:
Josef Čadík

dne ...........................................

Miroslav Šaroun

dne ...........................................

Starosta: Mgr. Luboš Žilka

dne ...........................................

