
Opis usnesení ze zasedání OZ Obce Radošovice konané ho dne 16.8.2007 
                                                                                
usnesení č.  95/2007  -  OZ  schválilo  ov ěřovatele  zápisu  p.  Matas,  p.     
Humpolcová                                                                      
hlasování: 9x ano                                                               
                                                                                
usnesení č. 96/2007 - OZ souhlasí se smlouvou o z řízení v ěcného b řemene  na     
poz. p. č.  83/7 a  83/21 v k.ú. Radošovice u Strakonic a po věřuje  starostu     
podpisem                                                                        
hlasování: 9x ano                                                               
                                                                                
usnesení č. 97/2007 - OZ souhlasí s uložením NN kabelu na poz . p. č. 1062/14  v  
k.ú. Radošovice u Strakonic                                                     
hlasování: 9x ano                                                               
                                                                                
usnesení  č. 98/2007  -  OZ  souhlasí  s  vy řazením  kontejnéru  na  PDO  v     
Milíkovicích                                                                    
hlasování: 9x ano                                                               
                                                                                
usnesení  č. 99/2007  - OZ  bere na  v ědomí návrh  investi čních  akcí  Obce     
Radošovice do roku 2013                                                         
                                                                                
usnesení č. 100/2007 - OZ schvaluje rozpo čtové opat ření Obce Radošovice  č.     
3                                                                               
hlasování: 9x ano                                                               
                                                                                
usnesení č.  101/2007 -                                                         
OZ bere  na v ědomí:  dokumentaci návrhu zm ěny č.  3 územního plánu Obce         
Radošovice                                                                      
OZ  konstatuje: že  návrh zm ěny č. 3  ÚP Obce  Radošovice není v rozporu  s     
územním  plánem Velkého  územního celku Písecko-Str akonicko, se  stanovisky     
dot čených orgán ů, se stanoviskem Krajského ú řadu Jiho českého kraje              
OZ vydává:  1) opat ření  obecné povahy  - zm ěna  č. 3  územního plánu  Obce     
Radošovice, kdy  tímto opat řením  obecné povahy  se m ění a dopl ňuje  obecn ě     
závazná vyhláška  Obce ze dne 15.4.2001 o závazných  částech územního  plánu     
Obce Radošovice                                                                 
            2) obecn ě závaznou  vyhlášku č.  1/2007, kterou se m ění  obecn ě     
závazná vyhláška  ze dne 15.4.2001 o závazných částech územního plánu  Obce     
Radošovice                                                                      
hlasování: 9x ano                                                               
                                                                                
usnesení  č. 102/2007 - OZ souhlasí s nabídkou na vypracování PD na akci  "     
revitalizace  parku v  Radošovicích" v  částce 29.000,-  K č  a  na  akci  "     
Sportovní h řišt ě K. Lhota" - studie a rozpo čet v částce 10.000,- k č             
hlasování: 9x ano                                                               
                                                                                 


