Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 84 p. Dubné

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 01/2008
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov - Holašovice
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Marie Vaňková, Jaroslav
Kučera, Stanislav Bauer, František Řezníček, Radek Maxa
Omluven: - Pavel Melmer, Pavel Moučka – pracovní povinnosti
Hosté: viz prezenční listiny
Dne: středa 16.ledna 2008 a čtvrtek 17.ledna 2008
Od: 19:00 hod
Místo: sál pohostinství Jihočeské hospody Holašovice a sál KD Jankov
Program:

1.)

Starosta Ing. Jan Jílek prohlásil, že zasedání bylo mimořádně řádně svoláno
z hlediska potřeby řešení následujících bodů jednání.

2.)

Starosta shledal, že zastupitelstvo je usnášení schopné.

3.)

Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s návrhem programu, vyzval
k připomínkám a doplnění programu. Program byl jednohlasně schválen všemi
přítomnými členy zastupitelstva takto:

Bod č.1 - Seznámení občanů obou obcí s návrhem ÚPD obou sídel
Výsledky hlasování:

Pro: 7

4.)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 01/2008 ověří Radek Maxa a Stanislav Bauer

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo na obou zasedáních seznámilo občany obou obcí s návrhem
ÚPD obou sídel za účasti Ing. arch. Dany Pavelkové (za zpracovatele) a pí. Mileny
Dvořákové z MM ČB (za pořizovatele).
Tato obě zasedání byla uskutečněna z vůle zastupitelstva obce (nikoli zákonné
povinnosti) a na základě oznámení vyvěšením veřejné vyhlášky Magistrátu města
České Budějovice na Úředních deskách obou obcí, včetně elektronické desky na
www.holasovice.eu dne 10.12.2007, kde bylo oznámeno, že veřejné projednání
návrhu územního plánu Jankov, v katastrálním území Jankov a Holašovice (dále jen
ÚPD) se uskuteční v zasedací místnosti zastupitelstva, budova Magistrátu města
České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2, II. patro, č. dveří 221, dne 23.1.
2008 od 14.30 hod.
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Návrh Územního plánu bude v souladu s ustanovením paragrafu 52 odst. (1)
stavebního zákona vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30ti dnů ode dne
vyvěšení veřejné vyhlášky a 15ti dní dle Správního řádu což je právě do 23.1.2008.
Na zasedáních byly přítomní občané seznámeni s podobou „finalizovaného“
návrhu ÚPD obou sídel a s tím jak mají postupovat dle zák. 183/2006 Sb. v případě
vznesení námitek či připomínek k příslušným návrhům ÚPD obou sídel při veřejném
projednání.
Dále byly odborně zodpovězeny dotazy přítomných tazatelů z řad občanů ke
struktuře návrhu ÚPD.

5.)

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude vyvěšen na úřední desce
obce v zákonné lhůtě.
Příloha č. 1 a 2– Prezenční listiny zasedání zastupitelstev
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Radek Maxa – člen zastupitelstva
Stanislav Bauer – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
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