Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 83 p. Čakov

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 013/2003
z mimořádné schůze zastupitelstva
Obce Jankov - Holašovice

Účastníci - zastupitelé:
Jaroslav Kučera, Josef Trantina, Ladislav Trantina, Miloslava Jílková, Marie Vaňková,
Monika Koubová, Chrt Michal
Omluven: Jan Jílek, Pavel Melmer – pracovní důvody
Hosté: nikdo
Dne: úterý 30. září 2003
Od: 19:00 hod
Místo: OÚ Jankov
Program:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

7.)

Starosta prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
Starosta shledal, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s návrhem programu, vyzval
k připomínkám a doplnění programu. Program byl jednohlasně schválen
všemi zúčastněnými členy zastupitelstva.
Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 012/2003 se ověří na další řádné schůzi
zastupitelstva dne 3. 10. 2003.
Zastupitelé se dohodli, že zápis ověří M. Vaňková a L. Trantina.
Bod č. 1 programu schůze zastupitelstva – Projednání konečné
verze kupní smlouvy o koupi vodovodu a prodeji vody ZD „Skalka“
Jankov v osadě Holašovice)
K předloženým konečným verzím smlouvy o prodeji vodovodu ZD „Skalka“
Jankov zastupitelé neměli žádné připomínky a smlouvu i její dodatek
jednomyslně schválili a pověřili starostu zajištěním podpisu a archivací.
Bod č. 2 – Projednání konceptu Územního plánu Obce.
Zastupitelé se shodli, že pro Obec Jankov by navrhovaný koncept
Územního plánu v zásadě vyhovoval. Dále zastupitelé projednali budoucí
vývoj Územního plánu v osadě Holašovice a konstatovali, že ve stávajícím
návrhu nového Územního plánu pro budoucí období 15 ti až 20 ti let není
v Holašovicích především dodržena novovýstavba a nejsou vhodně
eliminovány negativní vlivy turistického ruchu na Obec Holašovice. Z výše
uvedených důvodů a dále důvodů dalšího obecného nesouhlasu s novým
konceptem Územního plánu je svoláno jednání zástupců kompetenčních
nadřízených orgánů do Holašovic dne 7. 10. 2003 na 11:00 hod.
Předmětem jednání bude dořešení konceptu Územního plánu, kde budou
zastupitelé požadovat nové lokality výstavby rodinných domků a zmírnění
negativního vlivu motoristického provozu středem návsi Obce Holašovice.
Zastupitelé se dohodli, že novou výstavbu budou navrhovat v lokalitách
pod Hosnédlů, dále pod stodolama na spodní části návsi, kolem bývalé
„Slepičárny“, a u nádrže Kyselov. Obchvatovou komunikaci budou
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8.)

navrhovat buďto v místech na východní straně Obce rozšířením stávající
cesty místního významu nebo obchvat vedoucí kolem rybníka Kyselov,
pod Bochtem, Infocentrem a kolem Hosnédlů, kde by se napojila
na stávající státní komunikaci III. třídy. Požadavky občanů a zastupitelů
přednese na vyvolaném zasedání pí. M. Jílková.
Termín další řádné schůze zastupitelstva bude v pátek 3. 10. 2003,
od 18:00 hod v pohostinství „U Blábola“ v Holašovicích.
Zapsal:
Miroslava Jílková
Místostarosta Obce
Zápis ověřili:
M. Vaňková – člen zastupitelstva Obce
L. Trantina – člen zastupitelstva Obce
Zápis schválil:
Jaroslav Kučera
starosta OÚ
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