
Usnesení z 28. zasedání ZO Sudoměřice dne 9.8.2021 

 

Usnesení č. 28/1: 
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovateli zápisu pana Dr. Štěpána Bučka a pana Josefa Bučka, 

zapisovatelem určuje Jakuba Chocholáčka. 

Hlasování č.1:  Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 1 (Š. Buček) 

Usnesení č. 28/1 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 28/2: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje navržený program 28. zasedání zastupitelstva obce. 

Hlasování č.2:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0  

Usnesení č. 28/2 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 28/3: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice po projednání změny č. 2 Územního plánu obce Sudoměřice (dále jen 

„Změna č. 2 ÚP obce Sudoměřice“) předložené pořizovatelem, tj. Obecním úřadem Sudoměřice, 

 

I. ověřuje 

ve smyslu § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, soulad Změny č. 2 ÚP obce Sudoměřice: 

 

a) s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3 a 5, 

b) se Zásadami územního rozvoje jihomoravského kraje ve znění Aktualizace č. 1 a 2, 

c) se stanovisky dotčených orgánů a krajského úřadu a s výsledkem řešení rozporů – dle textové části 

odůvodnění Změny č. 2 ÚP obce Sudoměřice doplněné pořizovatelem dle § 53 odst. 5 stavebního 

zákona.  

 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice neshledalo žádný rozpor.  

 

II. souhlasí 

s vyhodnocením výsledků projednání návrhu Změny č. 2 ÚP obce Sudoměřice zpracovaným 

pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem, jak je uvedeno v textové části odůvodnění změny 

č. 2 ÚP obce Sudoměřice doplněné pořizovatelem dle § 53 odst. 5 stavebního zákona. 

 

III. vydává 

v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za použití § 55b odst. 7 stavebního zákona, § 13 

vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 

způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 2 ÚP obce 

Sudoměřice formou opatření obecné povahy. 

 

IV. bere na vědomí 

skutečnost, že Změnu č. 2 ÚP obce Sudoměřice po této změně obec doručí veřejnou vyhláškou; dnem 

doručení Změny č. 2 ÚP obce Sudoměřice a úplného znění ÚP obce Sudoměřice nabude Změna č. 2 ÚP 

obce Sudoměřice účinnosti. 

 

V. ukládá 



určenému zastupiteli, aby vydal pokyn pořizovateli k zajištění zpracování úplného znění ÚP obce 

Sudoměřice po změně č. 2 a následné jeho doručení včetně Změny č. 2 ÚP Sudoměřice podle bodu IV. 

tohoto usnesení. 

Hlasování č.3:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0 

Usnesení č. 28/3 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 28/4: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje přidělení volného bytu v Domově pokojného stáří XXXXX 

a pověřuje starostu obce Sudoměřice k uzavření příslušné nájemní smlouvy. 

Hlasování č.4:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0 

Usnesení č. 28/4 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ……………………………………………………           …………………………………………………… 

  Robert Šrédl – místostarosta              František Mikéska – starosta  

 


