
Zápis z jednání zastupitelstva obce  

Zařazení požadavků občanů  do zadání Územního plánu 

dne 03. 08. 2017 na OÚ Chlumec 

Navržený program : 

1. Hlasování o zařazení žádostí o změnu do zadání  územního plánu, které byly doručeny na obec 

Přítomni:  

Ing. Petr Bürger , Ondřej Moro, Martin Klíma, Jiří Šesták, Mgr. Miroslava Mrázová,  

Adam Mráz, Eliška Talířová 

 

Program : 

1. Hlasování o zařazení žádostí o změnu do zadání  územního plánu, které byly 

doručeny na obec 

 

1. Žádost pana Milana Čepičky 

Na parcele č. 122/3 prohodit funkční plochy – plocha pro drobné podnikání a plocha 

zahrady 

Pro:  4 hlasy  Proti: 3 proti 

Žádost byla schválena a bude zařazena do zadání ÚP 

 

2. Žádost paní Lenky Kuttové  

a) Na parcelách č. 302/10 a 302/17 možnost výstavby čtyř rodinných domů 

Pro: 0 hlasů   Proti: 7 hlasů 

Žádost byla zamítnuta 

 

b) Na parcele č. 112/16 ponechat současný stav – plocha pro bydlení a drobné 

podnikání 

Pro: 6 hlasů   Proti: 1 hlas 

Žádost byla schválena a bude zařazena do zadání ÚP 

 

3. Žádost paní Mgr. Miroslavy Mrázové 

Na parcele č. 271/1 – možnost vodní plochy (rybník) 

Pro: 7 hlasů     Proti: 0 hlasů 

Žádost byla schválena a bude zařazena do zadání ÚP 

 

4. Žádost pana Adama Mráze 

Na parcele č. 122/7 změna z orné půdy na plochu pro bydlení 

Pro: 3 hlasy     Proti: 4 hlasy 

Žádost byla zamítnuta 



 

5. Žádost paní Mgr. Miroslavy Mrázové 

Na parcele č. 302/5 – změna druhu pozemku – z orné půdy a trvalý travní porost. 

Pro: 7 hlasů     Proti: 0 hlasů 

Žádost byla schválena a bude zařazena do zadání ÚP 

 

6. Žádost pana Martina Klímy 

Na pozemku č. 60/1 – vymezit část jako plochu pro bydlení. 

Pro: 5 hlasů  Proti: 2 hlasů  

Žádost byla schválena a bude zařazena do zadání ÚP 

 

7. Žádost pana Vojtěcha Talíře 

Parcelu č. 417/1 vymezit na plochu pro bydlení a parcelu č. 417/2 změnit na plochu 

zahrady. 

Pro: 7 hlasů     Proti: 0 hlasů 

Žádost byla schválena a bude zařazena do zadání ÚP 

 

8. Žádost pana Jiřího Šestáka 

Parcely 230/2, 230/4 a 230/6 ponechat jako plochy pro bydlení. 

Pro: 7 hlasů     Proti: 0 hlasů 

Žádost byla schválena a bude zařazena do zadání ÚP 

 

Nedílnou součásti tohoto zápisu jsou jednotlivé žádosti seřazené podle pořadí hlasování. 

 

 

 

 

Ověřili:   Jiří Šesták    ………………………………….. 

 

Adam Mráz    ………………………………….. 

 

Zapsala:  Ing. Eliška Talířová   ………………………………….. 

 

 


