
Usnesení zastupitelstva Obce Chmelík č. 25/2021 

ze dne 3.2. 2021 

 

 
Zastupitelstvo obce:  

 

schvaluje:  

 

1.  „Zastupitelstvo obce Chmelík, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4, § 54 odst. 2, § 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, § 171 a následujících zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. y zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů  

 

I. se seznámilo s předloženým návrhem územního plánu Chmelík a s jeho odůvodněním,  

II. ve smyslu § 54 odst. 2 stavebního zákona ověřilo, že návrh územního plánu Chmelík není v 

rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s 

výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu,  

III. rozhodlo o námitkách tak, jak vyplývá z odůvodnění územního plánu Chmelík,  

IV. se rozhodlo vydat územní plán Chmelík formou opatření obecné povahy č. 1, které tvoří 

přílohu tohoto usnesení,  

V. tímto zrušuje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2004.  

 

2.  prodej pozemků v k.ú. Chmelík, č. parcely 92, 2022 

3.  finanční příspěvek Českému svazu včelařů Litomyšl ve výši 1 500,-- Kč 

4.  umístění včelstva ing. Hurycha Antonína na obecním pozemku, č. parcely 2286 

5.  bezplatné užívání části pozemků, č. parcely 2175, 761 na umístění úlů ve vlastnictví ing.  

     Hurycha     

6.  nákup tří stojanů a jedné cyklomapy a umístění v obci 

7.  stavební úpravy nemovitosti Chmelík, čp. 10 dle přiloženého situačního výkresu 

 

 

bere na vědomí:  

 

1. informaci o výtěžku Tříkrálové sbírky ve výši 6 487,-- Kč 

2. zprávu u výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 

3. informaci o přípravě projektové dokumentace svahu pod kostelem 

4. informaci o podání dotace na opravu kříže u čp. 11 

 

 

     Karel Šindelář                                                        Pavel Vaňous 

      starosta obce                                                        místostarosta 

 

 

Ve Chmelíku dne 5.2. 2021 



 

 
 


