Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 21. 1. 2022 v 19.00 hodin v budově OÚ Lomec
Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce Lomec a určil ověřovatele zápisu a zapisovatele.
•
•

ověřovatelé zápisu: Ladislav Hrdina, Martin Novotný
zapisovatel: Růžena Jelínková

Přítomno 7 členů zastupitelstva obce.
Omluveni: Stanislav Mach, Josef Úlovec
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Projednání připomínek k územnímu plánu obce Lomec
Různé
Diskuse
Závěr

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo předložený program zasedání.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Bod č. 2 - Projednání připomínek k územnímu plánu obce Lomec
Starosta obce přivítal pana Ing. arch. Krejsu. Pan architekt přijal pozvání na zastupitelstvo obce, aby zodpověděl
dotazy k současnému stavu územního plánu, u kterého proběhlo veřejné projednání a projednání v dotčených
orgánech, ze kterých vznikly 2 připomínky:
1. připomínka byla od KÚPK, a to k zastavitelnému území Z9, protože to se nachází na třídě ochrany půdy 2.
Proto musí obec doložit veřejný zájem nebo Z9 vyloučit. Na základě této skutečnosti musí obec Z9 vyloučit
z ÚP. Na to reagoval pan Jindřich Kalista, jako majitel parcely na Z9, kterému p. architekt objasnil důvody
vyškrtnutí parcely.
2. připomínka byla od p. Klain, které byla již v minulosti vyloučena parcela ze zastavitelného území.
Zastupitelstvo se tímto zabývalo již v minulosti. Byly znovu vysvětleny důvody, proč zastupitelstvo nemá zájem
o rozšiřování obce tímto směrem. K tomuto území vede velmi úzká obecní cesta, dále by vznikaly neúměrně
velké proluky mezi stavbami. Tyto skutečnosti nepominuly, proto obec připomínku zamítá.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce vyloučilo z ÚP zastavitelné území Z9 na základě připomínky KÚPK
a zamítlo připomínku p. Klain ze stejných důvodů jako v minulosti (úzká komunikace, proluky).
Výsledek hlasování: pro 6, proti 1, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Bod č. 3 - Různé
Starosta obce představil rozpočtové opatření 8/21 a zastupitelstvo ho vzalo na vědomí.
Starosta obce informoval, že od března do prosince 2022 proběhne revize katastru nemovitostí v KÚ Lomec
a Novákovice, z toho důvodu se v obou katastrech budou pohybovat terénní pracovníci a budou zjišťovat
nesoulady.
Bod č. 4 - Diskuse
K diskusi se nikdo nepřihlásil.
Bod č. 5 - Závěr
Starosta obce ukončil schůzi obecního zastupitelstva.
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Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 21. 1. 2022 v 19.00 hodin v budově OÚ Lomec
1/22 - Zastupitelstvo obce schválilo předložený program zasedání.
(pro 7, proti 0, zdrželi se 0)
2/22 - Zastupitelstvo obce vyloučilo z ÚP zastavitelné území Z9 na základě připomínky KÚPK a zamítlo
připomínku p. Klain ze stejných důvodů jako v minulosti (úzká komunikace, proluky).
(pro 6, proti 1, zdrželi se 0)
3/22 - Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtové opatření 8/21.

……………………………………..
starosta obce
František Skála
Ověřovatelé zápisu:

……………………………………..
Ladislav Hrdina

……………………………………..
Martin Novotný
.
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