Město Šenov
okres Ostrava - město

Souhrn výsledků
2. zasedání zastupitelstva města konaného dne 20. 11. 2018

Zastupitelstvo města:

a) bere na vědomí:
1. kapitolu „I.7 Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření,
staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro
které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit“ v Územním plánu Šenov.

b) schvaluje:
1. program 2. zasedání zastupitelstva města.
2. rozpravu, aby ke každému bodu probíhala zvlášť a veřejný způsob hlasování
v průběhu zasedání.
3. Návrhovou komisi ve složení: pp. Ing. Renáta Revendová, Ing. Stanislav Kroček, Mgr. Martin
Stolář.
4. rozhodnutí o námitkách s odůvodněním a vyhodnocení připomínek uplatněných
k návrhu územního plánu Šenov, které jsou nedílnou součástí odůvodnění opatření
obecné povahy, jako jeho přílohy A. a B.
5. závazný metodický pokyn k provádění změn rozpočtu v roce 2019 s převedením
pravomocí na radu města dle předloženého návrhu.
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6. uzavření darovací smlouvy nabytí pozemku parc. č. 3721/2 v k. ú. Šenov u Ostravy
o výměře cca 559 m2, který vznikne oddělením na základě geometrického plánu
č. 4078-39/2018.

c) ověřilo:
1. Zastupitelstvo města Šenov si v souladu s ustanovením § 54 odstavce 2 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů samostatně ověřilo, že pořízený Územní plán Šenov není
v rozporu:
a) s Politikou územního rozvoje ČR 2008 (schváleno vládou ČR usnesení č. 929
ze dne 20. 7. 2009) včetně její aktualizace č. 1 (schválené usnesením vlády ČR
dne 15. 4. 2015),
b) s územně plánovací dokumentací vydanou krajem - Zásadami územního
rozvoje Moravskoslezského kraje, které byly vydány Zastupitelstvem
Moravskoslezského kraje dne 22. 12. 2010 usnesením č. 16/14260, v platném
znění,
c) se stanovisky dotčených orgánů,
d) se stanoviskem krajského úřadu.

d) vydává:
1. Zastupitelstvo města Šenov příslušné podle ustanovení § 6 odstavce 5 písmene c)
stavebního zákona, za použití § 43 odstavce 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7
vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících,
zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění a § 84 odstavce 2 písmene y)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů vydává Územní plán Šenov, jako opatření obecné povahy.

Ing. Jan Blažek
starosta

Ing. Tomáš Holuša
místostarosta

V Šenově dne: 20. 11. 2018
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