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

ZÁPIS
Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ
č. 24
KONANÉHO DNE 31. 10. 2017 od 16.00 hod.

ZAHÁJENÍ
Dle § 92 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů zahájila starostka
Ing. Halaštová mimořádné zasedání č. 24 Zastupitelstva obce Krhová. Uvítala občany i
zastupitele obce.

UPOZORNĚNÍ
Z tohoto zasedání byl pořizován zvukový záznam na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce
Krhová usnesení č. 12/2015/Z-175 o Jednacím řádu Zastupitelstva obce Krhová.

POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA OBCE
Starostka obce prohlásila, že zasedání Zastupitelstva obce bylo svoláno řádně a včas. Podle
prezenční listiny (příloha č. 1) bylo přítomno 15 zastupitelů. Na základě tohoto prohlásila
starostka obce zasedání Zastupitelstva obce Krhová jako usnášení schopné.

OVĚŘENÍ ZÁPISU Z PŘEDCHOZÍHO ZASTUPITELSTVA
OBCE
Ověřovatelé posledního zápisu ze zasedání zastupitelstva č. 23 byli pan Jiří Mičola a paní Bc.
Ivana Gefingová. Oba zastupitelé konstatovali a potvrdili podpisem, že zápis byl v pořádku a
neuplatnili žádné námitky.

1. SCHVÁLENÍ PROGRAMU

Navržený program:
1) Schválení programu
2)
3)
4)
5)

1.

Způsob hlasování na zasedání
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Projednání námitek k návrhu Územního plánu Krhová
Různé

SCHVÁLENÍ PROGRAMU

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

24/2017/Z-309

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje navržený program mimořádného zasedání č. 24
Zastupitelstva obce Krhová.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Valach

2.

14
0
0
1

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

24/2017/Z-310

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje způsob hlasování jako veřejné, pro všechny body
programu mimořádného zasedání č. 24 Zastupitelstva obce Krhová.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Valach

14
0
0
1

3.

URČENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU A ZAPISOVATELE

Starostka obce informovala: dle § 95 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších
předpisů, je zápis pořízen do 10 dnů po skončení zasedání a bude uložen na obecním úřadě k
nahlédnutí.
Starostka obce určila zapisovatelku a ověřovatele zápisu:
Zápis provede:
Ing. Pavla Stodůlková
Ověření zápisu provedou:
Jaromír Korabečný, Bc. Martin Marek
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

24/2017/Z-311

Zastupitelstvo obce Krhová určuje zapisovatelku Ing. Pavlu Stodůlkovou a ověřovatele zápisu
pana Jaromíra Korabečného a pana Bc. Martina Marka.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.

15
0
0
0

4. PROJEDNÁNÍ NÁMITEK K NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU KRHOVÁ
Harmonogram zpracování Územního plánu Krhová
září 2015
prosinec 2015 – leden 2016
únor 2016
červenec 2016
srpen 2016
srpen 2016
červen – listopad 2016
listopad 2016
prosinec 2016 – srpen 2017
srpen 2017 –
srpen 2017 – říjen 2017
říjen 2017

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje pořízení Územního plánu
Krhová (dále jen ÚP Krhová)
zveřejnění projednání návrhu zadání ÚP Krhová
Zastupitelstvo obce Krhová – schválení Zadání pro zpracování
ÚP Krhová
zpracování návrhu ÚP Krhová zpracovatelem
vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí – SEA
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
zveřejnění společné jednání o návrhu ÚP Krhová
termín pro stanoviska a vyjádření dotčených orgánů
úprava návrhu ÚP Krhová
upravená dokumentace po společném jednání o návrhu ÚP
Krhová
zveřejnění veřejného projednání Návrhu ÚP Krhová
veřejného projednání Návrhu ÚP Krhová

Provedené úkony nad legislativní rámec
únor – březen
jednání s vlastníky nemovitosti – změna zastavitelné plochy
29.08.2017 – obec informuje - Oznámení o zveřejnění nového územního plánu obce Krhová
02.10.2017 – hlášení rozhlasem - Veřejné projednání obecné povahy Územního plánu Krhová

Termín veřejného projednání návrhu opatření obecné povahy ÚP Krhová ve smyslu
§52 stavebního zákona byl oznámen veřejnou vyhláškou č.j. MěÚVM 83768/2017 ze
dne 28. 8. 2017 zveřejněnou na úředních deskách pořizovatele a OÚ Krhová v termínu
28. 8. 2017 – 11. 10. 2017. Úplné znění návrhu ÚP Krhová bylo zveřejněno způsobem
umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města Valašské Meziříčí
www.valasskemezirici.cz a webových stránkách Obce Krhová www.krhova.cz.
V souladu s ustanovením § 22 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel nařídil veřejné
projednání návrhu na úterý 3.10.2017 v 15:00 hodin v budově Základní školy Krhová.
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání tj. do 10. 10. 2017 mohl každý uplatnit
své připomínky a námitky.
Námitky proti návrhu územního plánu mohli podat pouze vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Námitky musely
splňovat požadavky stanovené 52 odst. 3 stavebního zákona, tj.: odůvodnění námitky, údaje
podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčeného námitkou.
Námitky byly podávány písemnou formou v uvedené lhůtě na Městský úřad Valašské
Meziříčí, odbor územního plánování a stavebního řádu, Soudní 1221, 757 01 Valašské
Meziříčí, ID datové schránky: 9c4bard (dále jen „pořizovatel“). Pořizovatel obdržel celkem
sedm námitek.
Po skončení veřejného projednání pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem obce
vyhodnotí výsledky a zpracuje návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního
plánu. Pokud je to nezbytné, pořizovatel zajistí úpravu návrhu ÚP. Pokud dojde k podstatné
změně návrhu ÚP, koná se opakované veřejné projednání.
Jednotlivé námitky byly v podkladovém materiálu zaslány zastupitelům obce. V jednání bylo
přistoupeno k jednotlivým připomínkám. Přítomná veřejnosti využila možnost se vyjádřit.
Do rozpravy byli přihlášeni:
Připomínka – DS 48 : Macíček, Vrečka, Valach, Kunetka, Daněk, Bystroň, Král, Gefingová,
Čačková, Pavlicová, Pavlica, Kotas, Malík, Mičola, Havel, Marek, Korabečný, Valach
Na žádosti pana Bystroňe citace do zápisu:
„V žádném případě tam není příjezdová cesta, je to ryze soukromý pozemek a jsou tam
geodetické značky.“
Připomínka SO.3 18 – Blažek, Posád
Připomínka SO.3 19 - Dufek, Dufková, Posádová, Posád
Připomínka K 57 – Macíček, Vrečka, Mastakan, Přibyl, Král, Gefingová, Čačková, Pavlicová,
Pavlica, Kotas, Malík, Mičola, Havel, Marek, Korabečný, Valach

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

24/2017/Z-312

Zastupitelstvo obce Krhová bere na vědomí podané námitky proti návrhu Územního plánu
Krhová podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím podkladového
materiálu.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.

15
0
0
0

5. RŮZNÉ
-

poděkování starostky obce p. Halaštové za účast na veřejném projednání k Programu
rozvoje obce Krhová
p. Holčáková – na zastávce Jednota není možný rozhled, jelikož je pohled zastíněn
stromy v korytu potoka
p. Čačková – upozornění na nebezpečnou křižovatku na ul. Jehličná a ul. Barvířka
p. Pavlicová – žádost o navýšení částky pro další rok na dárek pro jubilanty

V Krhové, dne 9. 11. 2017
„otisk razítka“
v.r.
…………………………………….………

v.r.
…………………………………….………

Ing. Kateřina Halaštová

Lukáš Macíček

starostka

Zápis ověřil

místostarosta

v.r.
……………………………………..
Jaromír Korabečný

v.r.
Zápis ověřil

……………………………………..
Bc. Martin Marek

