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 U s n e s e n í    

ze zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se konalo dne 9.5. 2011 od 17:00 hod. v zasedací 

místnosti Obecního úřadu Hory 

 
 
Celkový počet členů zastupitelstva: 7 

Přítomno:      6 

Omluven:     Lucie Švarcová 

 

 

Program : 

 

1) Zahájení 

2) Volba ověřovatelů zápisu 

3) Kontrola plnění  

4) Ţádost o dotaci na splaškovou kanalizaci Hory a na volnočasové centrum Hory 

5) Technika na údrţbu veřejné zeleně 

6) Cenová mapa 

7) Pouţívání vozidla ke sluţebním účelům 

8) Ţádost o pronájem p.p.č. 221/16 

9) Rozhlas 

10) Prodlouţení splaškové kanalizace Jalový Dvůr 

11) Změna č. 8 ÚP SÚ Hory 

12) Změna č. 9 ÚP SÚ Hory 

13) Dětský den 

14) Ţádost o pronájem části p.p.č. 7/1 

15) Diskuse 
 

 

Schválení programu zasedání 

Zastupitelstvo obce s c h v á l i l o  navrţený rozšířený program. 

 

Volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo obce  z v o l i l o  tyto ověřovatele zápisu: 

 Milan Nezbeda 

Dana Valtýřová 

 

3)Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 64/5/11 
Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání dne 11.4.2011 

 
5) Technika na údržbu veřejné zeleně 

Usnesení č. 65/5/11 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje nákup traktoru JOHN DEERE X 300R za 142.000,- Kč vč. 

DPH, vozíku TR 350 za 10.000,- Kč vč. DPH a mulčovače Hurikán F 600 za 49.900,- Kč vč. 

DPH. 

 
8) Žádost o pronájem p.p.č. 221/16 

Usnesení č. 66/5/11 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zveřejnění záměru o pronájmu p.p.č. 221/16 o rozloze 6 118 m2.   
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10) Prodloužení splaškové kanalizace Jalový Dvůr 

Usnesení č. 67/5/11 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje prodlouţení splaškové kanalizace na Jalovém Dvoře aţ 

k nemovitosti č.p. 91. 

 

11) Změna č. 8 ÚP SÚ Hory 

Usnesení č. 68/5/11 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí  

A1. Předkládací zprávu o projednání návrhu Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Hory, 

uvedenou v příloze tohoto usnesení, 

A2. sdělení pořizovatele, ţe k projednávanému návrhu Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru 

Hory nebyly uplatněny námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 stavebního zákona), 

A3. sdělení pořizovatele, ţe k projednávanému návrhu Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru 

Hory nebyly uplatněny připomínky právnických či fyzických osob nebo veřejnosti podle § 52 odst. 3 

stavebního zákona 

A4. odůvodnění zohlednění podmínek k vyhodnocení vlivů na ţivotní prostředí – viz kapitola 7. 

Opatření obecné povahy č. 1/2011 

 

Zastupitelstvo obce Hory ověřilo návrh Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Hory podle 

§ 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a konstatuje, ţe 

 není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008, schválenou dne 20. 

července 2009, 

 není v rozporu s Územním plánem velkého územního celku Karlovarsko-Sokolovské 

aglomerace a se Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje, 

 není v rozporu se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu, jak je 

doloţeno v předkládací zprávě a dokumentací Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru 

Hory 

Zastupitelstvo obce Hory vydává Změnu č. 8 územního plánu sídelního útvaru Hory (zhotovitel Ing. 

arch. Jiří Danda, autorizovaný architekt ČKA 1490) postupem podle § 171 a násl. zákona č. 500/2004 

Sb., v platném znění (dále jen „správní řád“), a v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) a § 43 odst. 4 

stavebního zákona, jako Opatření obecné povahy č. 1/2011 uvedené v příloze tohoto usnesení. 

Zastupitelstvo obce Hory ukládá starostovi  
E1.  oznámit veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu vydání Opatření obecné povahy 

č. 1/2011 – Změnu č. 8 územního plánu sídelního útvaru Hory v souladu s § 173 odst. 1 

správního řádu a vyznačit jeho účinnost, 

E2.  poskytnout Opatření obecné povahy č. 1/2011 -  dokumentaci Změny č. 8 územního plánu 

sídelního útvaru Hory opatřené záznamem o účinnosti příslušnému stavebnímu úřadu, 

příslušnému úřadu územního plánování a Krajskému úřadu Karlovarského kraje, 

E3. zveřejnit způsobem umoţňujícím dálkový přístup údaje o vydané Změně č. 8 územního plánu 

sídelního útvaru Hory a o místech, kde je moţné do dokumentace nahlíţet, a oznámit tuto 

informaci jednotlivě dotčeným orgánům neuvedeným v předchozím bodu, 

E4. zpracovat registrační list Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Hory a podat návrh 

Krajskému úřadu Karlovarského kraje na vloţení jeho dat do evidence územně plánovací 

činnosti, 

E5. zabezpečit archivování úplného elaborátu Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Hory, 

včetně dokladů a písemností dokládajících proces pořizování. 

 
13) Dětský den 

Usnesení č. 69/5/11 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí organizační zajištění pořádání Dětského dne. 
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14) Žádost o pronájem části p.p.č. 7/1 

Usnesení č. 70/5/11 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zveřejnění záměru o pronájmu části p.p.č. 7/1 o rozloze 

cca 2000 m2. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

        Milan Pokorný         Lucie Švarcová 

starosta obce Hory    místostarostka obce Hory 

 

 

 

 


