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Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 13 Obce Dunajovice, konané dne 20. 12.2009.
Místo konání :Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni : dle prezenční listiny
F. Uhlíř
J. Víta
P. Polák
F. Rod
V. Lang
Omluveni:
L. Kuffner

J. Prchal
Hosté:

ing. L. Samcová

l)Zahájení zasedání.
Zasedání zahájeno v 16:00 hod.
2) Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a programu schůze
Zapisovatel navržen:
F.Uhlíř
HLASOVÁ

O

5 x PRO

O x ZDRŽEL SE HLAS OV Á Í

O x PROTI

O x ZDRŽEL SE HLASOVÁ

O x PROTI

Ověřovateli zápisu navrženi:
F. Rod
V. Lang
HLASOVÁ

O

5 x PRO

Í

avržený program schůze:
1) Zahájení zasedání.
2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
3) Informace zastupitelstvu a občanům - různé
4) Vypořádání námitek a připomínek k územnímu plánu
5) Vydání Územního plánu Dunajovice -Opatření obecné povahy
6) Závěr
Návrh usnesení zastupitelstva obce č. 1/13/2009:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program schůze
HLASOV ÁNO

5 x PRO

O x ZDRŽEL SE HLASOVÁ

Í

O x PROTI

3) Informace zastupitelstvu a občanům - různé
V sobotu 19.12.2009 proběhlo jednání s majitelem pozemku parc.č.2204/2 o možnosti položení
přívodního potrubí o průměru do 250 mm k požární nádrži do tohoto pozemku. Byl dán ústní souhlas
s pokračováním v projektových přípravách. Přívodní potrubí pro napouštění požární nádrže souvisí se
stavebními úpravami domu č.p.6, a úpravami na pozemku parc.č.17l2, ve kterém je položeno
meliorační potrubí pro napouštění požární nádrže.
4) Vypořádání námitek a připomínek k územnímu plánu
K Návrhu Územního plánu Dunajovice byly vzneseny dvě námitky:
Ing. Zdeněk Víta, Dunajovice 33, 379 01 Třeboň - Doplnění pozemků p.č. KN 1627/1, p.č. KN
162712 a p.č. KN 162713 v k.ú. Dunajovice jako plochy bydlení.
- Václav Polák, Dunajovice 83, 379 01 Třeboň - Námitka proti plánovanému zřízení vysokého napětí
jihozápadním směrem od obce Dunajovice k slověnické silnici.
Dle názoru pana Poláka jsou zde v bezprostřední blízkosti obce parcely, na kterých by se
v budoucnu mohlo stavět. Přívodem vysokého napětí je tato možnost znemožněna. Dnes se na
těchto parcelách stavět nedoporučuje. Nechápu proč?

ávrh usnesení zastupitelstva č. 2/13/2009 ze dne 20.12.2009
Zastupitelstvo obce rozhoduje o následujících námitkách vznesených
Dunajovice následovně:
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Doplnění pozemků p.č. KN 162711, p.č. KN 1627/2 a p.č. KN 1627/3 v k.ú. Dunajovice
jako plochy bydlení.
Námitce se vyhovuje:
Uvedené pozemky se nachází v přímé návaznosti na vymezenou zastavitelnou plochu B4.
S ohledem na svůj rozsah, na svou složitost a skutečnost, že na veřejném projednání
žádný z účastníku projednání neměl k tomuto pozemku výhrady bude doplněn do
grafické a textové části. Regulativy stanovené pro tuto lokalitu zůstanou zachovány.
(Dohodnuto s CHKO Třeboňsko a Krajským úřadem Jihočeského kraje, odbor ZPL)

Václav Polák, Dunajovice 83, 379 01 Třeboň
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ámitka proti plánovanému zřízení vysokého napětí jihozápadním směrem od obce
Dunajovice k slověnické silnici.
Dle názoru pana Poláka jsou zde v bezprostřední blízkosti obce parcely, na kterých by se
v budoucnu mohlo stavět. Přívodem vysokého napětí je tato možnost znemožněna. Dnes
se na těchto parcelách stavět nedoporučuje. echápu proč?
Námitce se nevyhovuje:
Vedení vysokého napětí ajeho ochranné pásmo je situováno souběžně s hranicí
vymezené zastavitelné plochy B2. Takto vymezená navržená trasa vedení VN a umístění
trafostanice je nejvhodnějším řešením pro napojení nově vymezených ploch s funkčním
využitím bydlení. Zpřesnění umístění vedení VN a trafostanice není předmětem řešní
územního plánu, ale věcí dalšího řízení.

HLASOVÁ

O

4xPRO

1 x ZDRŽEL SE HLASOVÁ

Í

o x PROTI

5) Vydání Územního plánu Dunajovice -Opatieni obecné povahy
Po vypořádání námitek je podán návrh usnesení
3/13/2009 ze dne 20.12.2009
Zastupitelstvo obce Dunajovice vydává v souladu s ustanovením § 54 zákona Č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění Územní plán Dunajovice.
č.

HLASOV ÁNo

5 x PRO

O x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ

6) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno v 16:45 hod.
Zapsal:

F.Uhlíř

Ověřovatelé zápisu:

F. Rod
V. Lang

Vyvěšeno dne:

20.12.2009

Starosta obce

František Uhlíř

O x PROTI

/

#i?r~

~--~--~-~~

....

7"

OBEC DUNAJOVlCE
4 379 01 Tlebol'\
Ounalovlce•

2

. 384 722 615

OS12974 tel.. fax.
I C O: O • dateinaCObecduna\OVlce.C2
E-mail. P~Obll: 602 491 551

