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14, zased,átíZo Čemotínkonaného dne 2,3,zozt.
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Početlístů/příiohťf,-

z 14. zasedání zastupitelstva obce Cernotín,
konaného dne 2.3.202l ve Společenském centru v černotíně
1.

'

v|ast.nt {',,|Nl ď'!.Í/2ťrl

Zo konaného dne 3,12.2020.

o činnosti oÚ od posledního Zasedáni

3' Zo

zvollIo členy návrhové komise 14. zasedání Zo ČemotínMichala Vacka a Aleše
Nedělku'

4. Zo

zvoll|o ověřovatele zápisu 14. zasedáni
Kelara.

Zo

ČernotínMiroslava Vaculu a Jaromíra

5. Zo

scllvá|1lo smlouvu o uzavření budoucí smlouly o zÍízenívěcného břemene a dohodu
o umístěnístavby č. IP-12-8027z90lvBl002 a pověřilo starostu podpisem této smlouvy.

6.I.Zastupitelstvo obce Černotínpo projednání bere na vědomí důvodovou zprávu
v předloženóm znění.
6.2. Zastupitelstvo obce Čemotínpo , projednání souhlasí s výsledky projednání a
lyhccnccenírn připomínek k návrhu Uzemního plánu Cernotín.

6.3.Tastupitelstvo obce Černotínpo projednání rozhoduje o námitkách proti náwhu
Uzemního plánu Cernotín v souladu s ustanovením $ I72 odst. 5 zěkonač.500/2004 Sb.,
správní řád' ve znění pozdějšíchpředpisů, tak, jak je uvedeno v návrhu rozhodnutí o
námitkách, ve znění přílohy ě. l důvodové zprálry.
6.4. Zastllpitelstvo obce Černotínpo projednání konstatuje, Že ověřilo ve smyslu $ 54 odst. 2
zákona č. 18312006 Sb., o územnímplánoviíní a stavebním řádu ve znění pozdějších
předpisů (stavební zákon), soulad Územního plánu Černotín:
. s Politikou územníhorozvoje Českérepubliky 2008' schválenou usnesením vlády ČR
č,.929 dne20.7.2009 ajejíAktualizacič.1schválenouusnesenímvlády č,.276 dne 15.
4.2}Ls,Aktualizacíč.2 schválenou usnesením v|áďy č.629 dne2.9.zD|g,Aktualizací
č. 3 schválenou usnesením vlády č. 630 dne 2. 9.2019 a Aktua|izaci č. 5 schválenou
usnesením vlády č. 833 dne 17. 8.2020,

- Se

Zásadarri územníhorozvoje olomouckého kraje, vydanými usnesením
Zastupitelstva olomouckého kraje č. UZl2Il32l2008 dne 22.2. 2008' pod č., j.
KuoK/8832l2008losR-1l274 (účinnost28.3.2008), ve znění Aktualizace č. l ZUR
oK vydané usnesením č. UZl|9l44l20II dne 22. 4.2011 pod č. j. KUOK 2840a/20II
(účinnost14. 7 . 2a|1), Aktuali zace ě.2b ZÚP. oK vydané usnesením č. UZl4l41l20I7
ďne 24. 4.20|7 pod č. j' KUOK 4199312017 (účinnost19. 5. 2017) a Aktualizace č. 3
r,ydané usnesením IJZlI4l43l20I9 ze ďne 25.2.z0I9, pod č. j. KUOK 24792/2019
(účinnost19.3.20|9)

-

se stanovisky dotčených orgánů'
se stanoviskem Kraiského úřadu olomouckého kraie.

6'5. Zastupitelstvo obce Čemotínpo projednání *ryďáváI)zemníplán Cernotín dle ustanovení
$ 6 odst. 5 písm. c), $ 54 odst. 2 zákonač.I8312006 Sb., o územnímplánování a stavebním
řádu ve znění pozdějšíchpředpisů (stavební zákon), a $ 171 a následných zákona č.
50012004 Sb.' správní řád, ve znění pozdějších předpisů, formou opatření obecné povahy,
jakje obsaŽeno v pří|oze č.2 důvody.
6.6. Zastupitelstvo obce Čemotínpo projednání schvaluje nabytím účinnostiÚzemního plánu
Černotínukončeníplatnosti Územního plánu obce Černotínschváleného na 16. zasedáni
Zastupitelstva obce Černotíndne 28. 4. 2005, ve znění Změny č. 1' vydané usnesením
Zastupitelstva obce Černotín|2. 2. 2009 formou opatření obecné povahy č. j.
oRM/358/09,nabytíúčinnosti 26.3.2009 aZměny č.2vyďané usnesením Zastupitelstva
obce Černotín14. 12.2011 formou opatření obecné povahy č. j. osui23869ll1, nabytí
účinnosti30.12.20||,

7.

Zastupitelstvo obce Černotínpo projednání *ryďává obecně závaznou r,yhlášku obce
Černotínč.Il202|, kterou se n'ršíobecně závazná r,yhláška č.1Da05 o ryhlášení závazné
části územníhoplánu obce Černotín,jak je obsaŽeno v příloze č.3 důvodové.

8. Zo

vzalo na vědomí rozpočtovéopatření č.9 ze dne I5.I2.202a.
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Michal Vacek
místostarosta

