
VZZM 22 (11.12.2017)  1

Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů 
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 

 
Zápis č. 22  

z veřejného zasedání zastupitelstva města Velešín konaného dne 11. 12. 2017 
Přítomni:  Jaroslav Bartizal, Mgr. Hana Císařová, Bořivoj Havlíček, Karel Klein, Mgr. Josef Klíma,              
Pavel Kohoutek,  Ing. Jana Německá, František Ondrášek, Ing. Milan Prokeš, Jiří Růžička,                              
Ing. Milan Šimánek, Ing. Lenka Šípková, Jan Štindl 
Omluveni: Tomáš Čulík, Robert Šebesta 
Začátek: 17.30 hod 
Konec: 17.50 hod 
 
Program 
1.     Zahájení  
2.     Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3.     Schválení programu jednání 
4.     Změna č. 4 Územního plánu města Velešín – opatření obecné povahy  
   
1. Zahájení 
Jednání zahájil a dále řídil starosta Mgr. Josef Klíma.  
 
2. Určení jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu  
Zapisovatelka: Radka Šímová  
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jana Německá, Jiří Růžička 
 
3. Návrh programu jednání 
Mgr. Klíma  – program dnešního mimořádného zasedání jste obdrželi zároveň s pozvánkami. Ostatní tradič-
ní body (kontrola usnesení, připomínky, náměty, doplňky, interpelace a podobně) budou součástí dalšího 
zasedání, které proběhne 18. 12. 2017 od 16.00 hodin. Má někdo dotaz, doplnění k dnešnímu programu jed-
nání? Není tomu tak. Dávám hlasovat, kdo je pro tento program dnešního zasedání? 
 
Hlasování o návrhu programu jednání 

Pro: 13 (Bartizal, Císařová, Havlí-
ček, Klein, Klíma, Kohoutek, Ně-
mecká, Ondrášek, Prokeš, Růžič-
ka, Šimánek, Šípková, Štindl) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Návrh programu jednání byl schválen 
 
4. Změna č. 4 Územního plánu města Velešín – opatření obecné povahy 
Mgr. Klíma  – proces změny probíhá přes rok, u dvou námitek nebylo přistoupeno k jejich realizaci. Týká se 
to zejména ochrany půdního fondu. Dnešní jednání bylo svoláno, abychom urychlili celkový proces změny   
č. 4 územního plánu. Samozřejmě musí být dodrženy lhůty a termíny, které jsou dané zákonem o územním 
plánu. Pokud dnes schválíme opatření obecné povahy, můžou všichni, kteří podali náměty (a ty budou přija-
ty) počítat s tím, že po 15 dnech po schválení a vyvěšení nabude změna účinnosti. Tolik na úvod. 
Místostarosta Jiří Růžička podal informace a vysvětlení ke změně č. 4 územního plánu města Velešín. 
Růžička – vše prošlo připomínkovými řízeními dotčených orgánů přesně podle lhůt a musím říci, že toto je 
nejrychleji pořízená změna územního plánu co pamatuji. Z mého pohledu tedy děkuji jak SP Studiu, tak úřa-
du územního plánování v Kaplici. 
Mgr. Klíma  – změna byla dlouhodobá záležitost, probíhala celý rok. Snažili jsme se vyhovět všem. Šlo to 
skutečně velice rychle a já jsem rád, že státní orgány reagovaly velice promptně na naše připomínky. Snažili 
jsme se zapracovat i ty dvě neúspěšné, ale bohužel ani naše úsilí nedosáhlo kladného výsledku. Jsou zde 
vyšší zájmy – státu a ochrany půdního fondu. Tolik k ukončení celého procesu. Nyní, pokud zastupitelé při-
jmou usnesení, nabývá změna č. 4 po vyvěšení veřejné vyhlášky jak v Kaplici, tak u nás, po 15 dnech účin-
nosti. Tolik k územnímu plánu. 
Ing. Německá – kdo tedy neuspěl? 
Růžička – bratři XY. Uspěli částečně, jejich pozemky mají vysoký stupeň ochrany zemědělského půdního 
fondu.  Pan XY, jeho pozemek je v  hlukovém pásmu komunikace. Nemohou tam být objekty pro bydlení. 
Jinak vše prošlo. 
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Usnesení č. 4/22 
Zastupitelstvo města schvaluje Opatření obecné povahy včetně jeho odůvodnění, kterým se vydává 
Změna č. 4 územního plánu města Velešín. 
Bod se nesleduje     Z. starosta 
Hlasování o usnesení 

Pro: 13 (Bartizal, Císařová, Havlí-
ček, Klein, Klíma, Kohoutek, Ně-
mecká, Ondrášek, Prokeš, Růžič-
ka, Šimánek, Šípková, Štindl) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
 
Mgr. Klíma  – děkuji všem za účast. Příště se sejdeme 18. 12. 2017 v 16.00 hodin. 
 
 
 
 
 
 
Ve Velešíně 12. 12. 2017 
 
 
Zapsala: Radka Šímová                 Ověřil: Ing. Jana Německá 
                              
 
                             Jiří Růžička 
                                                                                    
 
                                                                                         Starosta města: Mgr. Josef Klíma 


