Obec Krhová
Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750

USNESENÍ
Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ
č. 30
KONANÉHO DNE 25. 9. 2018 od 16.00 hod.

Zastupitelstvo obce Krhová v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění (dále jen „zákon o obcích“) přijalo tato usnesení

USNESENÍ číslo:

30/2018/Z-390

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje navržený program 30. zasedání mimořádného
Zastupitelstva obce Krhová.

USNESENÍ číslo:

30/2018/Z-391

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje způsob hlasování jako veřejné, pro všechny body
programu zasedání č. 30 mimořádného Zastupitelstva obce Krhová.

USNESENÍ číslo:

30/2018/Z-392

Zastupitelstvo obce Krhová určuje zapisovatelku Vendulu Grygaříkovou a ověřovatele zápisu
pana Jaroslava Pavlicu a pana Daniela Malíka.

USNESENÍ číslo:

30/2018/Z-393

1. Zastupitelstvo obce Krhová podle § 6 odst. 5 písm. c) ve spojení s § 54 odst. 2 zákona č.

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů konstatuje ověření, že územní plán není v rozporu s:
a) Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 schválené usnesením
vlády ČR č. 276 dne 15. dubna 2015.
b) Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje zahrnující právní stav ke dni 5. 10. 2012
c) stanovisky dotčených orgánů
d) stanoviskem Krajského úřadu Zlínského kraje, stanoviskem k posouzení vlivů na
životní prostředí koncepce „Územní plán Krhová“

2. Zastupitelstvo obce Krhová, podle § 6 odst. 5 písm. c) ve spojení s § 54 odst. 2, za použití

ustanovení
§ 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s částí šestou - § 171 a
násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 7
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších
předpisů:
a) rozhodlo o námitkách uplatněných v rámci projednávání návrhu Územního plánu

Krhová v rozsahu a odůvodnění dle části VIII. Opatření obecné povahy č. 1/2018 –
Územní plán Krhová
b) vydává Opatření obecné povahy č. 1/2018 – Územní plán Krhová v rozsahu a
obsahu tak, jak je uvedeno v části V. obsahu předloženého materiálu.
c) souhlasí v souladu s ust. § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů se způsobem vyhodnocení
podmínek vyplývajících ze stanoviska Krajského úřadu Zlínského kraje k posouzení
vlivů na životní prostředí koncepce „Územní plán Krhová“
3. Zastupitelstvo obce Krhová bere na vědomí informace, obsažené v části II. až IV.

obsahu předloženého materiálu.

v Krhové, dne 25. 9. 2018
„otisk razítka“

v.r.
…………………………………

Ing. Kateřina Halaštová
starostka

v.r.
…………………………………………

Lukáš Macíček
místostarosta

