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Číslo jednání:  JedNZ44-25/2022  

Datum jednání:  27.01.2022 

 

2) Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání (USN-Z4-409/2022) 

ZMN bere na vědomí 

Zprávu ověřovatelé z minulého zasedání zastupitelstva. 

 

3) Program jednání (USN-Z4-410/2022) 

1. Zahájení 
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání   
3. Program jednání   
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu   
5. Kontrola usnesení   
6. Návrh na vydání změny č. 2 Územního plánu Nepomuk   
7. Různé + Diskuse 
8. Závěr 

 

ZMN schvaluje program jednání 

 

4) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (USN-Z4-411/2022) 

ZMN volí 

návrhovou komisi ve složení: M. Baroch, M. Němec ml., V. Kovář 

ZMN volí 

ověřovatele zápisu ve složení: V. Novák, M. Mareček 
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5) Kontrola usnesení (USN-Z4-412/2022) 

ZMN bere na vědomí 

kontrolu plnění usnesení.  

 

6)Návrh na vydání změny č. 2 Územního plánu Nepomuk (USN-Z4-413/2022) 

ZMN bere na vědomí  

návrh na vydání změny č. 2 Územního plánu Nepomuk předložený pořizovatelem Městským úřadem 

Nepomuk, odborem výstavby a životního prostředí včetně přílohy č. 1 tohoto usnesení v souladu 

s ustanovením § 55b odst. 10 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve 

znění pozdějších předpisů (stavební zákon) ve spojení s § 54 odst. 1 stavebního zákona.  

ZMN ověřuje 

v souladu s ustanovením § 55b odst. 10 stavebního zákona ve spojení s § 54 odst. 2 stavebního 

zákona, že návrh změny č. 2 Územního plánu Nepomuk není v rozporu s Politikou územního rozvoje 

ČR, Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje v aktuální podobě, se stanovisky dotčených orgánů 

a stanoviskem Krajského úřadu Plzeňského kraje.  

ZMN bere na vědomí  

vyhodnocení připomínek podaných k návrhu změny č. 2 Územního plánu Nepomuk tak, jak je 

uvedeno v části 11 odůvodnění změny č. 2 Územního plánu Nepomuk, které je nedílnou součástí 

vydávané územně plánovací dokumentace – dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

ZMN vydává  

Změnu č. 2 Územního plánu Nepomuk formou opatření obecné povahy č. 1/2022 dle přílohy tohoto 

usnesení dle § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 6 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, ve znění pozdějších předpisů 

a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Plnění usnesení zajistí Mgr. Radomíra Vaňková. Projednávání ÚP je v gesci V. Vokurky. 
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Vladimír Vokurka           Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk     Starosta města Nepomuk 

 

 

Ověřili: 

M. Mareček.……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

V. Novák.……..….....….…….....…………………………………………………………….................................. 

 

 


