Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dubna, konaného dne 20.listopadu 2008
Přítomni: p. Bůzek Josef, Falc Jaroslav, Křísa Miroslav, Zárybnický Zdeňek a Pinc Václav
Omluveni: Pípal Antonín
Ověřovatelé: Pinc Václav
Křísa Miroslav
Program: 1. Zahájení
2. Schválení konceptu Územního plánu obce Dubno dle § 45 Stavebního
zákona
3. Usnesení
4. Závěr

1. Starosta zahájil zasedání v 19.15 hodin, přivítal členy zastupitelstva a přítomné občany.
2. Do 4.11. 2008 byly občany podány námitky a doplňky ke konceptu Územního plánu
obce Dubno /dále jen ÚP/.
a/ Jana a Jiří Prokopovi
jedná se o připomínku, která se vztahuje k budoucímu stavebnímu řízení,
ne k územnímu řízení
b/ Jech Miroslav
zastupitelstvo obce jednohlasně tuto připomínku zamítlo, nebude zahrnuta do
ÚP Dubno
c/ Pilous Milan, Pravda Vladislav
o této připomínce bylo hlasováno: 4 přítomní zastupitelé souhlasí se
zapracováním tohoto návrhu do konceptu ÚP obce jako občanská vybavenost,
Zárybnický Zdeněk byl proti návrhu
d/ Bezouška Václav
zastupitelé obce hlasovali o návrhu a jednohlasně souhlasí se zařazením
4.000 m2 z parcely č. 474/52 do ÚP obce pro rodinnou zástavbu
e/ Slaba Josef
4 přítomní zastupitelé souhlasí, aby pozemek č. parc. 285/4 byl zahrnut do
občanské vybavenosti – areál volného času, Zárybnický Zdeněk se zdržel
hlasování

f/ Steiner Aleš
obecní zastupitelstvo jednohlasně nesouhlasí s touto připomínkou, jako
důvod uvádí. Zpracování a pořizování ÚP Dubno je v souladu se Stavebním
zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádem.
3. Usnesení
Zastupitelé obce vzali na vědomí připomínky k ÚP Dubna podané v předepsaném
termínu a rozhodlo takto:
a/ jedná se o připomínku, která se vztahuje k budoucímu stavebnímu řízení,
ne k územnímu řízení
b/ zastupitelstvo obce jednohlasně zamítlo připomínku pana Jecha a tento návrh
nebude zahrnutý do ÚP obce Dubno
c/ o připomínce pana Pilouse a Pravdy zastupitelstvo většinou hlasu rozhodlo, že
bude zapracována do konceptu ÚP obce jako občanská vybavenost
d/ Bezouška Václav
zastupitelé obce jednohlasně souhlasí se zařazením 4.000 m2 z parcely č. 474/52
do ÚP obce pro rodinnou zástavbu
e/ Slaba Josef
zastupitesltvo obce většinou hlasů rozhodlo, že pozemek č. parc. 285/4 bude
v ÚP obce zahrnut do občanské vybavenosti – areál volného času
f/ Steiner Aleš
obecní zastupitelstvo jednohlasně nesouhlasí s touto připomínkou
8. Závěr provedl starosta obce ve 22.00 hodin

