OBEC DRÁCHOV
Zápis č. 04/2013
ze schůze obecního zastupitelstva
ze dne 24.04.2013

Přítomni:
Nepřítomni-omluveni:
Přizváni – hosté:
Určení ověřovatelé zápisu :
Veřejnost:

p.Paták,p.Fousek, ing. Kopáček, pí.Hrošková, pí.Kaislerová, p.Tesař,
p.Ivanšík
Ing.Kopáčková
p.Fousek, p.Ivanšík
Pí.Svobodová

Schůzi zastupitelstva zahájil a řídil starosta obce František Paták. Schůze byla zahájena v 19:05h a
ukončena v 20:00h.

Program jednání :
1.
2.
3.
4.

Změna územního plánu obce Dráchov – ing. arch. Boček
Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání zastupitelstva
Projednání došlé pošty
Různé

ad 1) Změna územního plánu obce Dráchov – ing.arch. Boček
Na jednání zastupitelstva obce se dostavil ing. arch. Boček z Písku, který řeší zadání změny územního
plánu obce Dráchov. Vysvětlil, ke kterým krokům, resp. změnám došlo od posledního jednání v této
věci.
V únoru 2013 přijalo zastupitelstvo usnesení, ve kterém schválilo pořízení změny č.1 k Územnímu
plánu, a to částečně z vlastního podnětu, a částečně z podnětu pana Ivana Fouska.. Současně
rozhodlo, že pořizovatelem změny bude Obecní úřad Dráchov. Návrh na změnu ÚP byl rozselán
k uplatnění požadavků na příslušné orgány a sousední obce a byl rovněž zveřejněn na úředni desce
obce. Veškeré podněty zainteresovaných stran byly následně zapracovány do nové verze. Na základě
nich bylo měněné území změny č.1 omezeno jenom na rozšíření autocampu na pravém břehu řeky
Lužnice. Návrh změn respektuje ustanovení č.47 stavebního zákona a přílohy č.6 vyhlášky 500/2006
Sb. v platném znění.
Na základě tohoto přijalo zastupitelstvo následující usnesení:

Usnesení 04/012013
a) Zastupitelstvo bere na vědomí předložený návrh zásadní změny č.1 územního plánu dle přílohy
nově zpracovaného materiálu
b) Zastupitelstvo schvaluje podle ustanovení § 47 odst.(5) zákona 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) zadání
změny řč.1 územního plánu Dráchov v předloženém znění
c) Zastupitelstvo ukládá starostovi obce zajistit, prostřednictvím pořizovatele, od projektanta
vypracování návrhu změny č.1 územního plánu Dráchov

ad 2) Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání zastupitelstva
Starosta obce překontroloval předchozí zápis a v něm uložené úkoly.
Usnesení
02/01/2013
03/01/2013
03/02/2013
03/03/2013
03/04/2013
03/05/2013
03/06/2013
03/07/2013

Stav
úkol zůstává v řešení – změna územního plánu
splněno
splněno
splněno
splněno
splněno
splněno
splněno

Poznámka

ad 3) Projednání došlé pošty
- Dopis z FÚ Jč.kraje ze dne 18.04.2013 – veřejná vyhláška – zveřejnění daňového řádu ve věci
„Daně z nemovitostí na rok 2013“ – bude vyvěšeno na veřejné desce obce
- Dopis z MZe ČR ze dne 23.04. – žádost o vyplnění elektronického dotazníku – nakládání se
srážkovými vodami v obci – zajistí starost p.Paták, místostarosta Fousek T: d 12.05.
- Dopis ze Státního fondu ŽP ČR, ze dne 28.03.2013 – souhlas prodeje plynárenského zařízení –
akce č.05290121 – obec Dráchov může od 1.2.2013 volně disponovat se zařízením pořízeným
s podporou
- Dopis z MěÚ Soběslav, odbor ŽP, ze dne 16.04. – oznámení o zahájení správního řízení ve věci
odchylného postupu při ochraně ptáků
- Dopis z KÚ Jihočeského kraje, odbor ŽP, zemědělství a lesnictví; ze dne 25.03. – rozhodnutí o
povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů
ad 4) Různé
- Starosta p.Paták informoval o dokončení výměny střešní krytiny na požární zbrojnice, oficiální
předání díla proběhne 25.04.; paní Kaiserová při tom upozornila na nedostatek u klempířské
práce, na který starosta upozorní při předání díla
- Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven 11.05. od 09:00 do 11:00
- Byla podána informace o jednání na KÚ kvůlli přechodu přes E55 na křižovatce „U sloupu“ a
možných způsobech řešení . Jednání se zúčastnil místostarosta Fousek a paní Svobodová
z obce Dráchov. Závěr jednání je takový, že se KÚ bude touto problematikou blížeji zabývat až
po zprovoznění dálničního obchvatu u Řípce. Pak dojde k vyhodnocení pophybu chodců a
vozidel a budou přijata případná opatření. Do této doby se nic nemění.
- Ing.Kopáček upozornil na stížnosti občanů z Doubí ve věci průchodnosti k Nové řece mezi RD
Klimešů a RD pana Hrubého. Tento průchod je nyní zaplocen. Vzhledem k tomu, že zemina

okolo stavby protipovodňového opatření je již zpevněna, nic nebrání znovuotevření cesty.
Starosta, resp. místostarosta obce projednají tuto nápravu s paní Klimešovou. Současně bude
opatřena dopravní značka „Zákaz vjezdu“, která zde bude osazena.

Usnesení 04/02/2013
Zastupitelstvo rozhodlo o znovu zpřístupnění průchodu k Nové řece v Doubí okolo RD Klimešových.
Z: starosta Paták, místostarosta Fousek

ad 10) Závěr
Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční ve středu 20.06.2013 v 19:00hod.

Zapsal: ing. Jiří Kopáček, CSc. …………………………………………………
Zápis ověřili: pí. Fousek, p.Ivanšík

USNESENÍ
ze zasedání obecního zastupitelstva obce ze dne 24.04.2013
(výtah ze zápisu č.04/2013)

Usnesení 04/012013
d) Zastupitelstvo bere na vědomí předložený návrh zásadní změny č.1 územního plánu dle přílohy
nově zpracovaného materiálu
e) Zastupitelstvo schvaluje podle ustanovení § 47 odst.(5) zákona 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) zadání
změny řč.1 územního plánu Dráchov v předloženém znění
f) Zastupitelstvo ukládá starostovi obce zajistit, prostřednictvím pořizovatele, od projektanta
vypracování návrhu změny č.1 územního plánu Dráchov

Usnesení 04/02/2013
Zastupitelstvo rozhodlo o znovu zpřístupnění průchodu k Nové řece v Doubí okolo RD Klimešových.
Z: starosta Paták, místostarosta Fousek

ad 10) Závěr
Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční ve středu 20.06.2013 v 19:00hod.

Zapsal: ing. Jiří Kopáček, CSc. …………………………………………………
Zápis ověřili: pí. Fousek, p.Ivanšík

