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Číslo jednání:  JedNZ44-11/2020  

Datum jednání:  30.04.2020 

 

2) Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání (USN-Z4-181/2020) 

Bere na vědomí  

Zprávu ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 

 

3) Program jednání (USN-Z4-182/2020) 

1. Zahájení 
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání   
3. Program jednání   
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu   
5. Kontrola usnesení   
6. Informativní zpráva z jednání rad v mezidobí   
7. Změna č. 1 územního plánu Nepomuk   
8. Napojení obce Kozlovice na vodovodní řád města Nepomuk   
9. Prodej bytu - Nepomuk, Na Vinici III. 552, byt č. 14   
10. Různé + Diskuse 
11. Závěr 

 

4) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (USN-Z4-183/2020) 

Volí 

Návrhovou komisy ve složení: M. Barocha, V. Nováka a P. Zemana. 

Volí 

Ověřovatele zápisu ve složení: P. Jirana a M. Demelu. 
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5) Kontrola usnesení (USN-Z4-184/2020) 

Bere na vědomí  

Kontrolu plnění usnesení 

 

6) Informativní zpráva z jednání rad v mezidobí (USN-Z4-185/2020) 

Bere na vědomí  

Zprávu z jednání rad v mezidobí 

 

7) Změna č. 1 územního plánu Nepomuk (USN-Z4-186/2020) 

 ZM schvaluje 

1. Pořízení změny č. 1 územního plánu Nepomuk z vlastního podnětu zkráceným postupem dle 

§ 55a stavebního zákona a její obsah ve znění:  

- vymezení koridorů pro přeložky silnic III/191 14 a III/191 15 v souladu se studií „Dvorec U   

Nepomuka přeložka silnice III/191 14 a III/191 15“, kterou vypracoval D PROJEKT PLZEŇ 

Nedvěd s.r.o. a rozšíření křižovatky Průmyslové ulice, vše zapracované do platného Územního 

plánu Nepomuk s označením „VPS“ (viz příloha), tj. změna VPS.DI.07, VPS.DI.23 a rozšíření 

VPS.DI.12 uvedené ve výkresu veřejně prospěšných staveb N-06 včetně koordinace 

navazujících ploch, 

- vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby dle schválené územní studie „Dvorec –Pod 

Oborou“ v rozsahu dle přílohy, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 

Plnění usnesení zajistí Ing. Jiří Švec 

 

2.  určeným zastupitelem k projednání změny č. 1 územního plánu Nepomuk se stanoví   

pan/paní V. Vokurka . 

 

 

8) Napojení obce Kozlovice na vodovodní řád města Nepomuk (USN-Z4-

187/2020) 

RM vzala na vědomí informaci obce Kozlovice, týkající se studie obce k zásobování pitnou vodou 

veřejným vodovodem obce Kozlovice. Z této studie vyplývá pro obec Kozlovice jako nejvýhodnější 
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varianta napojení se na dosavadní zdroj vody - rezervoár na Šibenici v Nepomuku směrem do 

Kozlovic, kde bude obcí zřízen malý vodojem. 

ZM schvaluje 

Napojení obce Kozlovice na vodovodní systém a vodojem města Nepomuk za těchto podmínek: Obec 

Kozlovice, ve svém katastrálním území zřídí na své náklady nový vrt a propojení na nepomuckou 

vodovodní síť. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Samek. 

9) Prodej bytu - Nepomuk, Na Vinici III. 552, byt č. 14 (USN-Z4-188/2020) 

 ZM schvaluje 

Prodej bytu a uzavření kupní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici III. 552, byt č. 14, o velikosti 

2+k.k., celková plocha s příslušenstvím 47,1 m2 – kupující p. (nejvhodnější nabídka) za 

cenu 1 150 047,- Kč. Kupní cena je rovna nabídce kupujícího a bude prodávajícímu uhrazena do 60 

dnů od uzavření kupní smlouvy a právem prodávajícího od smlouvy odstoupit v případě prodlení 

kupujícího s úhradou kupní ceny. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

 

 

Vladimír Vokurka           Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk     Starosta města Nepomuk 

 

 

Ověřili: 

P. Jiran.……………………………………………………………………………………………………………………. 

M. Demela……..….....……….....……………………………………………………………............................... 

 




