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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  44MM--ZZMMMM//22001166  
z 4. mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen „ZMM“), 

konaného dne 29. června 2016 v 17 hodin v zasedací síni modřické radnice 
Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že 

 1.1  ZMM je plně usnášeníschopné (v počtu 14. zastupitelů, jmenovitě viz. prezenční listina řádně 

omluvena zast. Bernátová) 

 

Usnesení 4M-Z-Ú1/2016: 

ZMM schvaluje zapisovatelkou 4. mimořádného veřejného zasedání ZMM Dagmar Hoškovou, DiS. 

ZMM schvaluje ověřovatele zápisu 4. mimořádného veřejného zasedání ZMM zastupitele Pavla Dolečka a zastupitele 

Libora Procházku. 

ZMM schvaluje program 4. mimořádného veřejného zasedání ZMM beze změn.  

Hlasování:    14 pro 

  0 proti   

  0 se zdržel  

 

 

Bod 1 - Vydání Územního plánu Modřice formou opatření obecné povahy dle Správního řádu 
 

Usnesení 4M-Z-1.1/2016: 

 ZMM v souladu se zmocněním dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále je „stavební zákon“) a dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „správní řád“) ověřilo ve smyslu § 54 odst. 2 stavebního zákona soulad ÚP Modřice s Politikou Územního 

rozvoje ČR 2008 ve znění aktualizace č. 1, s územně plánovací dokumentací vydanou JmK (ZÚR JMK byly zrušeny 

rozsudkem NSS ze dne 21. 6. 2012) nebo výsledkem řešení rozporů (rozpory nenastaly), se stanovisky dotčených 

orgánů a se stanoviskem krajského úřadu JmK. 

Hlasování:     8 pro (Šiška, Chybíková, Havlátová, Slaný, Doleček, Ventruba, Šulová, Brabec) 

  2 proti (Tomandl, Procházka) 

  4 se zdrželi (Kratochvíl, Mikuš, Skalník, Konvalinková) 

 

Usnesení 4M-Z-1.2/2016:  
ZMM v souladu se zmocněním dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů a dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů souhlasí se způsobem 

zohlednění podmínek vyplývajících ze stanoviska Odboru životního prostředí Krajského úřadu JmK k vyhodnocení 

vlivů ÚP Modřice na životní prostředí. 

Hlasování:    8 pro (Šiška, Chybíková, Havlátová, Slaný, Doleček, Ventruba, Šulová, Brabec) 

  2 proti (Tomandl, Procházka) 

  4 se zdrželi (Kratochvíl, Mikuš, Skalník, Konvalinková) 

 

Usnesení 4M-Z-1.3/2016: 

ZMM v souladu se zmocněním dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováním a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „správní řád) rozhoduje dle § 172 odst. 5 správního řádu o námitkách uplatněných proti návrhu ÚP 

Modřice tak, jak je uvedeno v návrhu rozhodnutí o námitkách, které podle § 53 odst. 1 stavebního zákona připravil 

pořizovatel - Městský úřad Modřice, a které jsou součástí odůvodnění Územního plánu Modřice. 

Hlasování:    8 pro (Šiška, Chybíková, Havlátová, Slaný, Doleček, Ventruba, Šulová, Brabec) 

  2 proti (Tomandl, Procházka) 

  4 se zdrželi (Kratochvíl, Mikuš, Skalník, Konvalinková) 
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Usnesení 4M-Z-1.4/2016: 

ZMM v souladu se zmocněním dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „správní řád“) vydává na základě § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona Územní plán Modřice 

formou opatření obecné povahy podle správního řádu. 

Hlasování:    8 pro (Šiška, Chybíková, Havlátová, Slaný, Doleček, Ventruba, Šulová, Brabec) 

  2 proti (Tomandl, Procházka) 

  4 se zdrželi (Kratochvíl, Mikuš, Skalník, Konvalinková) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…......................................................................                            ........................................................................ 

   místostarostka města Ing. Hana Chybíková        starosta města Ing. Josef Šiška 


