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vyvěšeno: 10. 4. 2017 

sejmuto: 

USNESENÍ 
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Krásné, konaného  

dne 31. 3. 2017 na sále hostince v Krásném. 
 

OZ schvaluje: 

1. Jednací řád Zastupitelstva obce Krásné. 

2. Plán činnosti Zastupitelstva obce na rok 2017. 

3. Dle návrhu rozpočet obce Krásné na rok 2017. 

4. Rekonstrukci sálu a demolici staré hasičské zbrojnice. 

5. A) Ověřuje po projednání návrhu Územního plánu Krásné jeho soulad s Politikou 

územního rozvoje České republiky a s územně plánovací dokumentací vydanou 

Pardubickým krajem, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského 

úřadu - dle přiloženého Odůvodnění Územního plánu Krásné, doplněného 

odůvodněním pořizovatele dle § 53, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.  

Zastupitelstvo obce Krásné po ověření neshledalo žádný rozpor.  

B) Souhlasí s vyhodnocením výsledků projednání územního plánu Krásné, 

vyhodnocením připomínek, stanovisek, námitek, které jsou součástí odůvodnění 

pořizovatele dle § 53, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.  

C) Vydává podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 

stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně plánovací 

dokumentaci a evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů opatření obecné povahy - 

Územní plán Krásné.  

D) Ruší urbanistickou studii Krásné, jejíž aktuálnost byla ověřena Městským úřadem 

v Chrudimi, oddělením ÚP dne 1. 7. 2008. 

 

6. Podání žádosti o dotaci na DA pro JSDH obce podprogram 2. 

7. Účelový dar pro p. Alenu Menclovou na pořízené EET 

8. Podání žádosti na VPP na práce v obci a lese. 

 

OZ bere na vědomí:  

1. Vyvěšení věcného záměru na obchod/nebytové prostory a pozemky na Chlumě. 

 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………..   ……..……………………. 

                  Nepovím Milan              Bc. Pešek Radek 

                   starosta      místostarosta 


