Opis usnesení ze zasedání Obecního zastupitelstva Obce Radošovice
konaného
dne 15.1.2016
usnesení č. 1/2016 p.
Růžičková
hlasování: 11x ano

OZ

schvaluje

ověřovatele

zápisu:

p.

Kešner,

usnesení č. 2/2016 - zastupitelstvo obce:
I. bere na vědomí dokumentaci Územního plánu Radošovice včetně
výsledku
projednání a vyhodnocení připomínek
II. konstatuje, že Územní plán Radošovice není v rozporu s
Politikou
územního rozvoje
ČR ve znění aktualizace č. 1 s územně
plánovací
dokumentací vydanou krajem a se stanovisky dotčených orgánů a
stanoviskem
krajského úřadu dle par. 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním
plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), ve znění pozdějších
předpisů
III. rozhoduje v souladu s ustanovením par. 172 odst. 5 zákona č.
500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o námitkách uplatněných
v
návrhu Územního plánu Radošovice tak, jak je uvedeno v " Rozhodnutí
o
námitkách", které bude součástí textové části Územního plánu
Radošovice
vydaného formou opatření obecné povahy.
Předložené námitky:
1) Jiří Milisterfer, Volyňská 97, 38601 Strakonice
Zahrnutí pozemků p.č.268/1, p.č. 271/1 a p.č. 274/1 v k.ú. Radošovice
u
Strakonic do ploch s funkčním
využitím " Plochy občanského
využití".
Zastupitelstvo obce s námitkou souhlasí
2) Jaroslav Hrdina, Tržní 279, 38601 Strakonice
Zahrnutí pozemků p.č. 137/24, p.č. 137/25, p.č 137/6, p.č. 137/8,
p.č.
137/10, a p.č. 137/12 v k.ú. Radošovice u Strakonic do ploch s
funkčním
využitím " Plochy výroby a skladování:
Zastupitelstvo obce Radošovice s námitkou souhlasí
3) Vladimír Přech, Eva Přechová, Radošovice 57, 38601 Strakonice
A) Zahrnutí pozemků p.č. 184 v k.ú. Radošovice do zastavitelných ploch
pro
drobnou řemeslnou výrobu, drobné provozovny a služby
B) Zahrnutí pozemků p.č. 887/1, p.č. 887/2 a p.č. 888 v k.ú. Radošovice
u
Strakonic do zastavitelných ploch pro rekreační a obytnou zónu

Zastupitelstvo obce Radošovice s námitkou v části A) nesouhlasí
Zastupitelstvo obce Radošovice s námitkou v části B) částečně souhlasí
4) Vladimír Kalous, Radošovice 49, 38601 Strakonice
Zahrnutí pozemků p.č. 889/1 a p.č. 889/6 v k.ú. Radošovice u Strakonic
do
zastavitelných ploch pro rekreační a obytnou zónu
Zastupitelstvo obce Radošovice s námitkou souhlasí
5) Vb-Vávra s.r.o., Volenice 135, 38716 Volenice
Zahrnutí pozemku p.č. 157 v k.ú. Radošovice u Strakonic do
zastavitelných
ploch s funkčním využitím " Plochy výroby a skladování - lehký průmysl".
Zastupitelstvo obce s námitkou nesouhlasí
6) Milan Hejtmánek, Radošovice 143, 38601 Strakonice, Jitka
Hejtmánková,
Radošovice čp. 118, 38601 Strakonice, Alena Hejtmánková, Radošovice
118,
38601 Strakonice
Zahrnutí pozemků p.č. 226, p.č. 1156, p.č. 1157, p.č. 999/3, p.č. 1000/2
a
1000/3 v k.ú. Radošovice u Strakonic do zastavitelných ploch pro
rekreační
využití.
Výše uvedené pozemky byly schváleny pro rekreační využití již ve
stávajícím
územním plánu.
Zastupitelstvo obce s námitkou souhlasí
7) Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s., Radošovice 83,
38646
Strakonice
Požadavek na
vymezení zastavitelných
ploch k bydlení v
dostatečné
vzdálenosti od stávajícího výrobního areálu ZZN Strakonice a.s.
rekreační
využití.
Požadavek na uvedení zdroje hluku areál ZZN Strakonice a.s.
Požadavek na vymezení koridoru nadzemního vedení VVN 110 kV v
blízkosti
areálu ZZN Strakonice a.s. způsobem umožňujícím rozšíření areálu
Zastupitelstvo obxce Radošovice s námitkou souhlasí
IV. vydává
v souladu § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování
a stavebním řádu ( stavební zákon ), ve znění pozdějších předpisů,
za
použití § 43 odst. 4, § 54 stavebního zákona a § 171 až 174 zákona
č.
500/2004., správní
řád, ve
znění pozdějších předpisů, Územní
plán
Radošovice formou opatření obecné povahy.
V. konstatuje
že nabytím účinnosti Územního
Územní

plánu Radošovice

pozbývá platnosti

plán Radošovice včetně jeho schválených a vydaných změn
hlasování: 12x ano
usnesení č. 3/2016 - OZ schvaluje RO č. 13/2015
hlasování: 12x ano
usnesení č. 4/2016 - OZ souhlasí na základě žádosti TJ Radošovice,
z.s.
Radošovice 139, 38601 Strakonice se snížením poplatku za pronájem
KZ
Radošovice dne 29.1.2016 na částku 1 000,- Kč + poplatky za služby
hlasování: 12x ano
usnesení č. 5/2016 - OZ nemá námitek k projektové dokumentaci "
Sklad
komponentů II - ZZN Strakonice-areál Radošovice". Investor: ZZN
Strakonice
a.s.
hlasování: 12x ano
usnesení č. 6/2016 - OZ bere na vědomí návrh Svazku obcí "
Zastupitelstvo
obce bere na vědomí a schvaluje změnu sídla SOS na adresu Sousedovice
23,
Strakonice" a schvaluje změnu sídla SOS na adresu Sousedovice čp. 23,
38601
Strakonice
hlasování: 12x ano
usnesení č. 7/2016 - OZ bere na vědomí a schvaluje změnu stanov Svazku
obcí
Strakonicka v bodě 2 - sídlo svazku obcí - Sousedovice čp. 23,
38601
Strakonice
hlasování: 12x ano
usnesení č. 8/2016 - OZ schvaluje bezplatný pronájem KZ v Radošovicích
na
uspořádání dětského maškarního plesu a zajištění požárního dozoru,
konaného
dne 16.1.2016
hlasování: 12x ano
usnesení č. 9/2016 - OZ schvaluje poskytnutí příspěvku na dětský
maškarní
ples, konaný dne 16.1.2016 v Radošovicích ve výši 9 000,- Kč
hlasování: 12x ano

