Zastupitelstvo obce Libkova Voda

V Libkově Vodě dne 31. ledna 2011

USNESENÍ
ze 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Libkova Voda,
konaného dne 28. ledna 2011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.
Zastupitelstvo obce Libkova Voda po projednání
bere na vědomí
důvodovou zprávu místostarosty obce p. Jaroslava Poláčka týkající se návrhu změny č.4
územního plánu sídelního útvaru (dále jen ÚPnSÚ) obce Libkova Voda
s ch v a l u j e
Předložený návrh změny č. 4 ÚPnSÚ obce Libkova Voda, která řeší požadavek na
plošné uspořádání území spočívající ve změně funkčního využití:
Změnu č. 4 a):
Části pozemku pozemková parcela KN 774/1 PK 774/6 dle LV veden jako orná půda v k.ú.
Libkova Voda, který je veden v ÚPnSÚ obce Libkova Voda jako pole, louky. Nová plocha
bude vedena jako plocha výroby – návrh. Celková velikost plochy bude 3,5 ha, je umístěna
jihovýchodním směrem od obce. Plocha je přístupná účelovou komunikací přímo z obce
Libkova Voda a dále pak ze silnice III.třídy.
Změnu č. 4 b):
pozemku pozemková parcela KN 946/2, KN 910/2 a části pozemku KN 946/1 dle LV veden
jako orná půda, dále pak části pozemku KN 922 dle LV veden jako trvalý travní porost a části
pozemku KN 909 dle LV veden jako zahrada v k.ú. Libkova Voda, které jsou vedeny
v ÚPnSÚ obce Libkova Voda jako podnikatelská činnost – návrh - plocha o vel. cca 1,2 ha.
Dotčené pozemky se nachází jihozápadně pod obcí.Nová plocha bude převedena do ZPF a
v ÚPnSÚ bude vedena jako orná půda a louky.
Navržené pozemky budou využity uceleně, nebudou vznikat žádné neobdělávatelné plochy.
Z hlediska zásahu do krajiny nedojde k výraznému zásahu, v místě se nenachází žádné
významné prvky a výsadba.
vydává
změnu č.4 územního plánu sídelního útvaru (dále jen ÚPnSÚ) obce Libkova Voda
ukládá
místostarostovi obce p. Jaroslavu Poláčkovi realizovat příslušné usnesení.
II.
Zastupitelstvo obce Libkova Voda po projednání
bere na vědomí
důvodovou zprávu starosty obce p. Josefa Váchy týkající se uzavření Přílohy č. 8 k dodatku
č.11 k provozovatelské smlouvě uzavřené mezi společností VODAK Humpolce, s.r.o. a obcí
Libkova Voda na rok 2011

s ch v a l u j e
uzavření Přílohy č. 8 k dodatku č.11 k provozovatelské smlouvě uzavřené mezi společností
VODAK Humpolce, s.r.o. a obcí Libkova Voda na rok 2011, ve výši 218.872,- Kč + příslušné
DPH
ukládá
starostovi obce p. Josefu Váchovi realizovat příslušné usnesení.
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starosta obce

Jaroslav Poláček
místostarosta

