
Obec Lipnice nad Sázavou
58232 llpnice nad Sázavou, č.p. 50, IČ002671113,tel,fax 569 486 139, účet 3325521/0100, ww.lípnicens.cz, obec®\ipmcens.cz

číslo 11/2008 dne13.11.2008

ZÁPIS Z JEDNÁNí OBECNíHO ZASTUPITELSlV A
LlPNICE NAD SÁZAVOU

číslo 11/2008 dne 13.11.2008
MíSTOKONÁNí: SPOLEČENSKÁMíSTNOST" STROMOVKA"
Přitomni Ing. Ladislav Horký ,. Petr Najbrt, p.!V.arekHanzíík, íng. Leoš Bláha, , p. Václav

Hulka, p. Jaroslav Prokš ,
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné
Ověřovatelé: V. Hulka, J.Prokš
PROGRAM
14.00 zahájeni jednání, úvod, seznámeni s předmětem jednáni

" Projednání záměru obce s majiteli pozemků ve východní části Lipnice nad Sázavou
plochy smišené nezastavěného území "
Majitelé pozemků ve vymezením územi
34 majitelů pozemků ,z 83 obeslaných. Předběžná stanoviska k záměru využiti
pozemku: proti 18, zdržel, nevi 8, pro 7

Přitomni:
Účast.

PROGRAM
17.00 Přitomni: Ing. Ladislav Horký, p. Petr Najbrt, p.!V.arekHanzlík, ing. Leoš Bláha, , p.
Václav Hulka, p.Jaroslav Prokš , MUDr. Drbohlavová, MUDr. Jan Ondrák, Karel Čeleda.
Hosté manž. Čechovi, Vl. !V.akovec,M. Kubát
nedokončené z minulých jednáni ZO
Zhotovené práce po obci
Kostky svezeny na hřišti u Stromovky, asfalt nadrcen, dešt. Kanalizace pod Parlamentem opravena,

Makovcovi čp. 169, Čechovi čp. 18 , Kubátovi čp.240,
Problém nesrovnalostí evidenčního stavu katastru nemovitosti se skutečným stavem nelze na úrovni
zastupitelstva řešit, jedná se o majetkoprávní spory mezi majiteli sousednich pozemků
Ustoupením oplocení p. M. Kubáta na evidenční hranici bude umožněno rozšíření komunikace mezi
!V.akovcovýmaa p. Mácovou, která výhledově umožni zimní údržbu a dopravní obslužnost příjezdů
na pozemky.

19. hod - VEŘEJNÉ PROJEDNÁNí ÚZEMNíHO PLÁNU S OBYVATEU OBCE
Předmětem jednáni bylo v rámci pracovního jednání nad finálními úprava územního plánu

projednáni záměrů s veřejnosti. Uzemní plán je připravován již třetím rokem.
Návrhu předcházely dílčí návrhy zástavby pozemků v návrhových lokalitách.
Předpokládané dokončeni grafických prací a textových příloh: prosinec.
Dále řečeno :
Kanalizace - II. Etapa ( východní část) bude realizována následně,'v časovém horizontu období
2011-2013

USNESENí
Body jednáni obecního zastupitelstva

Připomínky a návrhy k obsahu územního plánu mohou obyvatelé podávat písemně na obecní úřad
v Lipnici nad Sázavou k datu 27.11.2008 Další jednání za bude uskutečněno 27.11.2009

HLASOVÁNí
ZAPSALI
OVĚŘILI

pro všichni
Ing. L. Horký, p. Alena Kučirková
V. Hulka, J. Prokš

Za věcnou správnost zveřejněného zápisu zodpovídá Ing. Ladislav Horký


