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VÝPIS USNESENÍ  
Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

TVRDONICE ZE DNE 04. 03. 2015 
______________________________________________________________________ 
 
 
ZO Tvrdonice schvaluje: 
 
Usnesení č. 55 
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schválilo následující program zasedání: 
1. Zahájení 
2. Volba ověřovatele zápisu 
3. Volba zapisovatelky 
4.        Schválení určené osoby k projednání ÚP Tvrdonice 
5.        Projednání a schválení Územního plánu Tvrdonice 
6.        Závěr 
 
 
Usnesení č. 56: 
Zastupitelstvo obce Tvrdonice určuje ověřovatele zápisu Milana Trechu. 
 
 
Usnesení č. 57: 
Zastupitelstvo obce Tvrdonice určuje ověřovatele zápisu Ing. Petra Janulíka. 
 
.                                                                             
Usnesení č. 58: 
Zastupitelstvo obce Tvrdonice určuje zapisovatele zápisu Janu Vlašicovou. 
 
 
Usnesení č. 59: 
Zastupitelstvo obce Tvrdonice v souladu s ust.§ 54 ost. 2 zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon“), 
ověřilo, že Územní plán Tvrdonice není v rozporu s politikou územního rozvoje, 
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (tč. zrušena) nebo výsledkem řešení 
rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu. Určeným 
zástupcem pro spolupráci s pořizovatelem Územního plánu Tvrdonice je i nadále 
starosta Zdeněk Tesařík. 
 
 
Usnesení č. 60: 
Zastupitelstvo obce Tvrdonice vydává ve  smyslu §6 odst. 5 písm c) stavebního zákona 
za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 171 až 
§ 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, v souladu s ustanovením    
§ 13 a příloh č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podmínkách, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 
v platném znění, formou opatření obecné povahy Územní plán Tvrdonice. 
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Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 17:56 hodin. 
 
Přílohy zápisu: 
1/ Prezenční listina 
2/ Podklady pro projednání a schválení Územního plánu Tvrdonice 
3/ Pozvánka o konání zasedání zastupitelstva obce 
 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 09. 03. 2014 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               Zdeněk Tesařík 
                                                                                 starosta obce 
 
 
 
 
 
    Ověřovatelé zápisu:      Milan Trecha       
 
                                         Ing. Petr Janulík     
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