
                                                                                                                      č. j. 1/2018          
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 8. 1. 2018 
 
Přítomni – dle prezenční listiny 
Zahájení jednání:  8.1.2018  17:35 hodin v zasedací místnosti OÚ 
Ukončení jednání. 8.1.2018:  18:05 hodin 
 
Program: 
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 - starosta obce Petr Vondrovic navrhl zapisovatelem Ladislav Filipi, ověřovateli 
zápisu: Marie Petrásová, Veronika Jílková 

               - hlasování o návrhu:  pro – 8 
    proti - 0   

                                                        zdržel se – 0 
 

2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce – návrh programu přednesl starosta obce 
Petr Vondrovic 

   - hlasování o návrhu: pro – 8 
                                       proti - 0   

                                          zdržel se – 0 
Dostavila se zastupitelka obce Marie Cacková  

 
3. Změna č. 1 Územního plánu obce Korouhev  - předloženo: 

a) Návrh na vydání Změny č. 1 Územního plánu Korouhev – Důvodová zpráva 
pro jednání zastupitelstva obce čj. MP/31539/2017/OÚPRaŽP/AM 

b) Zpráva o projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Korouhev č.j. 
MP/31539/2017/OÚPRaŽP/AM 

c)  Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu k upravenému 
návrhu v rámci řízení o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Korouhev čj. 
MP/31525/OÚPRaŽP/AM 

d) Změna č. 1 Územního plánu Korouhev – upravený návrh z 11/2017  
    Návrh na usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Korouhev:  

1. Zastupitelstvo obce Korouhev bere na vědomí Zprávu o projednání návrhu Změny č. 1 
Územního plánu Korouhev předloženou pořizovatelem.  

2. Zastupitelstvo obce Korouhev, po ověření podle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, konstatuje, že Změna č. 1 
Územního plánu Korouhev je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky 
ve znění aktualizace č. 1, se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje ve znění 
aktualizace č. 1, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Par-
dubického kraje.  

3. Zastupitelstvo obce Korouhev, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zá-
kon), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona a ve spojení s ustanoveními § 
171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a 
§ 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územ-
ně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném 
znění, vydává v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona opatření obecné 
povahy č. 1/2018 Změna č. 1 Územního plánu Korouhev.  

 
 
 



 
   - hlasování o návrhu: pro – 9 

                                            proti - 0   
                                                zdržel se – 0 

 
 

4.  Rozpočtové opatření č. 1/2018 – předloženo rozpočtové opatření č. 1 (viz příloha zápisu) – 
návrh rozpočtové opatření č. 1/2018 schválit 

       - hlasování o návrhu: pro – 9 
                                            proti - 0   

                                                zdržel se – 0 
 

 
5. Diskuse a různé: -- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Č. j. 1/2018     
      

Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev ze dne 8. 1. 2018 
 
I. Změna č. 1 Územního plánu obce Korouhev: 

1. Zastupitelstvo obce Korouhev bere na vědomí Zprávu o projednání návrhu Změny č. 1 
Územního plánu Korouhev předloženou pořizovatelem.  

2. Zastupitelstvo obce Korouhev, po ověření podle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, konstatuje, 
že Změna č. 1 Územního plánu Korouhev je v souladu s Politikou územního rozvoje 
České republiky ve znění aktualizace č. 1, se Zásadami územního rozvoje Pardubic-
kého kraje ve znění aktualizace č. 1, se stanovisky dotčených orgánů a se stanovis-
kem Krajského úřadu Pardubického kraje.  

3. Zastupitelstvo obce Korouhev, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zá-
kon), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona a ve spojení s ustanove-
ními § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, a § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, v platném znění, vydává v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního 
zákona opatření obecné povahy č. 1/2018 Změna č. 1 Územního plánu Korouhev.  

 
II. Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2018  
 
Návrh usnesení č. 1 schválit 

-  hlasování o návrhu: pro –    9        
                                  proti - 0   

                                                       zdržel se – 0 
 
Poznámka: ZO…..zastupitelstvo obce 
 
 
Zápis byl vyhotoven v Korouhvi dne  8.1.2018 
 

Zápis zapsal:      Ladislav Filipi.……………………………………...  

Zápis ověřil starosta obce : Petr Vondrovic ……………………………………… 

Zápis ověřil:   Marie Petrásová, ….…………………………… 

 Zápis ověřil:  Veronika Jílková.….……………………………………. 

Vyvěšeno dne    9.1.2018      Sejmuto dne        25.1.2018 


