
I Obec Strážné
Zastupitelstvo obce Strážné

USNESENí
26. zasedání Zastupitelstva obce Strážné,
konaného dne 22. 7. 2014, od 16:00 hod.

Usnesení Č. 1:
Zastupitelstvo obce Strážné určuje ověřovateli zápisu pana Milana Pánka a pana Michala
Exnara a zapisovatelem paní Žanetu Novotnou.
Výsledek hlasování: PRO 6; PROTI O; ZDRŽELI SE O.

snesení Č. 2:
Zastupitelstvo obce Strážné schvaluje program zasedání (viz. zápis).
Výsledek hlasování: PRO 6; PROTI O; ZDRŽELI SE O.

Usnesení Č. 3:
A) Zastupitelstvo obce Strážné bere na vědomí

1. informaci pořizovatele k dokumentům:
• vyhodnocení společného jednání o návrhu změny č. 1 územního plánu Strážného

(dále také jen "změna č. 1U

) konaného dne 2. ledna 2014, uvedené v příloze č.4
tohoto usnesení;

• pokyny pro úpravu návrhu změny č. 1 po společném jednání konaném dne 2. ledna
2014, uvedené v příloze č. 5 tohoto usnesení;
záznam o průběhu veřejného projednání návrhu změny č. 1 konaného dne 16. června
2014, uvedený v příloze č. 6 tohoto usnesení;

• vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 1 konaného dne 16. června
2014, uvedené v příloze č. 7 tohoto usnesení.

• pokyny pro nepodstatnou úpravu návrhu změny č. 1, uvedené v příloze č. 8 tohoto
usnesení.

2. stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování
a stavebního řádu, oddělení územního plánování (dále jen "krajský úřad"),
čj. 1737/UP/2014/Ji ze dne 27. února 2014, k posouzení návrhu změny č. 1 podle §50
odst. 7 ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební
zákcn"), uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení;

3. potvrzení krajského úřadu o odstranění nedostatků návrhu změny č. 1,
čj. 5484/UP/2014/Ji ze dne 2. května 2014, podle § 50 odst. 8 ve spojení s § 55 odst. 2
stavebního zákona, uvedené v příloze č. 3 tohoto usnesení;

4. sdělení pořizovatele, že k projednávanému návrhu změny č. 1 nebyly uplatněny
žádné připomínky podle § 50 odst. 3 stavebního zákona ani žádné námitky podle §
52 odst. 3 stavebního zákona.

B) Zastupitelstvo obce Strážné ověřilo návrh změny Č. 1 územního plánu
Strážného podle § 54 odst. 2 ve spojení s § 55 odst. 2 stavebního zákona
a konstatuje, že:
• není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008, schválenou

usnesením vlády České republiky č. 929 dne 20. července 2009;
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• není v rozporu se Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého kraje, schválenými
usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Č. 22/1564/2011 ze dne 8. září
2011, vydanými dne 8. září 2011 a účinnými dne 16. listopadu 2011 ;

• není v rozporu se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem a potvrzením
krajského úřadu o odstranění nedostatků, jak je doloženo přílohami č.2, 3, 4 a 7
tohoto usnesení;

• při projednávání návrhu změny Č. 1 nebyl řešen žádný rozpor postupem podle § 136
odst. 6 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"správní řád").

C) Zastupitelstvo obce Strážné ~dává změnu Č. 1 územního plánu Strážného
(zhotovitel Ing. arch. Milan Salaba, lG 40663264, projektant Ing. arch. Milan Salaba,
autorizovaný architekt ČKA 01467) postupem podle § 171 a násl. správního řádu a v
souladu s § 6 odst. 5 písmo c) a § 43 odst. 4 ve spojení s § 55 odst. 2 stavebního
zákona ve formě opatření obecné povahy Č. 1/2014/00P, uvedeného v příloze č. 1
tohoto usnesen í.

D) Zastupitelstvo obce Strážné ukládá starostovi obce:

1. oznámit veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu vydání změny č. 1 ve formě
opatření obecné povahy č. 1/2014/00P v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a
vyznačit její účinnost;

2. poskytnout dokumentaci změny č. 1, opatřenou záznamem o účinnosti, stavebnímu
úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu;

3. zveřejnit, způsobem umožňujícím dálkový přístup, údaje o vydané změně č. 1
a místech, kde je možné do dokumentace nahlížet, a oznámit tuto informaci jednotlivě
dotčeným orgánům neuvedeným v předchozím bodu;

4. zpracovat registrační list změny č. 1 a podat návrh krajskému úřadu na vložení jeho
dat do evidence územně plánovací činnosti;

5. zabezpečit archivování úplného spisu změny Č. 1, včetně dokladů a písemností
dokládajících proces pořizování.

Výsledek hlasování: PRO 6; PROTI O; ZDRŽELI SE O.

Ověřovatelé: dne ./'.3. 7. '20/7--------,L------------

•.
Michal Exnar

dne 'zb. ?l, 20~74---~----------------

Starosta: dne ~<S. 9. W'l'1
~~---------r--------
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Příloha usnesení ke zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup:

1. Opatření obecné povahy Č. 1/20 14/00P Zastupitelstva obce Strážné včetně dokumentace změny Č. I

Přílohy usnesení k nahlédnutí pouze na obecním úřadu:

2. Stanovisko krajského úřadu k posouzení návrhu změny Č. 1
3. Potvrzení krajského úřadu o odstranění nedostatků návrhu změny Č. 1
4. Vyhodnocení společného jednání o návrhu změny Č. 1
5. Pokyny pro úpravu návrhu změny Č. 1 po společném jednání
6. Záznam o průběhu veřejného projednání návrhu změny Č. 1
7. Vyhodnocení veřejného projednávání návrhu změny Č. 1
8. Pokyny pro nepodstatnou úpravu návrhu změny Č. 1
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