ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Břehov konaného dne 23.9.2020
v prostorech obecního úřadu.
Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod. Z celkového počtu 7 zastupitelů bylo přítomno 7 osob.
Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání.
Přítomní zastupitelé: Josef Koupal (starosta obce), Jiří Šimek (místostarosta), Josef Jírovec,
Václav Ruso, Olga Benáková, Blanka Šedivá, Zuzana Drábová
Hosté: 5
Předsedající: starosta obce Josef Koupal
Ověřovatelé zápisu: Blanka Šedivá, Václav Ruso
Program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení, schválení popř. doplnění programu zasedání
Územní plán – vyjádření dotčených orgánů na uplatněné námitky
Věcné břemeno EON
Závěr a diskuse

1. Zahájení, schválení (doplnění) programu jednání
Nebyl vznesen žádný návrh na doplnění programu zasedání. Následně bylo hlasováno
o programu zasedání.
Hlasování o schválení programu zasedání zastupitelstva obce:
Pro: 7 proti: 0
zdržel se: 0
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen tak, jak je uvedeno shora.
2. Územní plán – vyjádření dotčených orgánů k podaným námitkám
Zastupitelstvo obce bere na vědomí dle usnesení č.1/2020 ze dne 23.9.2020 :
1. důvodovou zprávu obsahující rekapitulaci procesu pořizování územního plánu Břehov
(dále jen ÚP), dle § 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění,
2. návrh rozhodnutí o námitkách, včetně odůvodnění rozhodnutí o námitkách, které byly
uplatněny v rámci veřejného projednání ÚP dle § 52 stavebního zákona,
3. návrh vyhodnocení připomínek, které byly uplatněny v rámci veřejného projednání návrhu
ÚP dle § 52 stavebního zákona,
4. informaci o nutnosti opakovaného veřejného projednání, a to na základě vyhodnocení
veřejného projednání návrhu ÚP dle § 53 odst. (2) stavebního zákona,
5. námitky týkající se zrušení vesnické památkové zóny, které jsou nadbytečné

Dle usnesení č. 1/2020 ze dne 23.6.2020 se dále ukládá :
Ing. Jiřímu Šimkovi, místostarostovi obce Břehov, zajistit prostřednictvím pořizovatele
( odbor územního plánování Magistrátu města České Budějovice ) :
1) Zaslání pokynu pořizovatele projektantovi ( Ing. Arch. Václav Štěpán Architektonický
ateliér Štěpán, Žižkova 12, České Budějovice) pro úpravu návrhu ÚP dle výsledků
veřejného projednání
2) V rozsahu těchto úprav návrh ÚP projednat na opakovaném veřejném projednání.

Hlasování o usnesení č. 1/2020 ze dne 23.6.2020 – bere se na vědomí
Pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Přijato opatření č. 1 : zastupitelstvo bere na vědomí
3. p. Koupal podepsal smlouvu o zřízení věcného břemen se společností E.ON Distribuční na
pozemku parcelní číslo 1465/1 v k.ú. Břehov
Hlasování – zřízení věcného břemene
Pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Přijato opatření č. 2 : zřízení věcného břemene
4. Závěr a diskuze
Termín příštího zasedání zastupitelstva je: 4.11.2020
V Břehově dne: 9.9.2020
Zapsal: Zuzana Drábová
Ověřovatelé zápisu: Blanka Šedivá ……………………………
Václav Ruso
Starosta: Josef Koupal
Podpis:

…………………………..

