Usnesení obecního zastupitelstva obce Tursko č. 4 /10
Veřejné zasedání zastupitelstva obce, konané dne 23. 9. 2010 v Tursku, se
usneslo:
1. Volí – návrhovou komisi ve složení: Bc. Rita Čejková, Libuše Tydlitátová
2. Volí – ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Josef Horejš, pan Stanislav
Dalecký
3. Bere na vědomí – zapisovatelku zasedání paní Janu Martínkovou
4. Bere na vědomí – že zápis z minulého veřejného zasedání konaného dne 17.
6. 2010 byl řádně ověřen a nebyly k němu vzneseny připomínky
5. Bere na vědomí – že dnešní zasedání je usnášeníschopné
6. Schvaluje – program zasedání ve znění návrhu
7. Bere na vědomí – zprávu finančního výboru přednesenou Ing. Josefem
Horejšem
8. Bere na vědomí – zprávu předsedy školské a kulturní komise pana
Stanislava Daleckého
9. Bere na vědomí – zprávu předsedy stavební komise Ing. Vladimíra Snopa
10. Bere na vědomí – informaci pořizovatele k dokumentům
- vyhodnocení společného jednání o návrhu územního plánu
Turska /dále jen „ÚP Turska“/ uvedené v příloze č. 4 tohoto
usnesení
- pokyny pro úpravu návrhu ÚP Turska po společném
jednání, uvedené v příloze č. 5 tohoto usnesení
- zprávu o projednání návrhu ÚP Turska, uvedenou v příloze
č.3 tohoto usnesení
- záznam o průběhu veřejného projednání návrhu ÚP Turska
konaného dne 31. května 2010, uvedený v příloze č. 6
tohoto usnesení
- vyhodnocení veřejného projednání návrhu ÚP Turska,
uvedené v příloze č. 7 tohoto usnesení
11. Bere na vědomí – stanovisko Středočeského kraje, odboru územního a
stavebního řízení /dále jen „krajský úřad“/ čj. 045071/2010/KUKS ze dne
19. března 2010, k posouzení návrhu ÚP Turska, uvedené v příloze č. 2
tohoto usnesení
12. Ověřilo – návrh územního plánu Turska podle § 54 odst. 2 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/, ve
znění pozdějších předpisů /dále jen „stavební zákon“ú a konstatuje, že
- není v rozporu s Politikou územního rozvoje České
republiky 2008, schválenou ustanovením vlády České
republiky č. 929 dne 20. července 2009
- není v rozporu s územním plánem velkého územního celku
Pražského regionu, schváleným usnesením Zastupitelstva
kraje č. 55-15/2006/ZK dne 18. prosince 2006
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- není v rozporu se stanovisky dotčených orgánů nebo
stanoviskem krajského úřadu, jak je doloženo v přílohách
č.2, 4 a 7 usnesení
- není v rozporu s výsledkem řešení rozporu s odborem
životního prostředí Městského úřadu Černošice, který řešil
Krajský úřad Středočeského kraje podle § 136 odst. 6
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů /dále jen „správní řád“/ jak vyplývá z přílohy č. 4
tohoto usnesení, pod položkou poř. 7c
13. Rozhodlo – o námitkách dotčených osob /§ 52 odst. 2 stavebního zákona/,
uplatněných k návrhu ÚP Turska podle § 172 odst. 5 správního řádu při jeho
veřejném projednání, jak je uvedeno pod bodem 10 textové části A
odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2010 v příloze č. 1 tohoto usnesení
14. Vydává – územní plán Turska /zhotovitel PRISVICH s.r.o. IČ 27101053,
projektant Ing. arch. Akad. arch. Petr Foglar, autorizovaný architekt ČKA
002667/ postupem podle § 171 a násl.správního řádu a v souladu s § 6 odst. 5
písm. c/ a § 43 odst. 4 stavebního zákona, ve formě opatření obecné povahy
č. 1/2010 uvedeného v příloze č. 1 tohoto zákona
15. Schvaluje – úpravu vydaného ÚP Turska podle pokynů pro zpracování
čistopisů ÚP Turska, uvedených v příloze č. 8 tohoto usnesení, zpracovaných
pořizovatelem na základě vyhodnocení veřejného projednání návrhu ÚP
Turska a rozhodnutí o námitkách s tím, že se nejedná o podstatné změny,
vyžadující opakované veřejné projednání
16. Ukládá starostovi – oznámit veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu
vydání opatření povahy č.1/2010, územního plánu Turska, v souladu s § 173
odst. 1 správního řádu a vyznačit účinnost
17. Ukládá starostovi – poskytnout dokumentaci ÚP Turska, opatřenou
záznamem o účinnosti, stavebního úřadu, úřadu územního plánování a
krajského úřadu
18. Ukládá starostovi – zveřejnit, způsobem umožňující dálkový přístup, údaje
o vydaném ÚP Tursko a místech, kde je možné do dokumentace nahlížet, a
oznámit tuto informaci dotčeným orgánům neuvedeným v předchozím bodu
19. Ukládá starostovi – zpracovat registrační list ÚP Turska a podat návrh
krajskému úřadu na vložení jeho do evidence územně plánovací činnosti
20. Ukládá starostovi – zaslat vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně
prospěšných opatření ÚP Turska katastrálnímu úřadu k vyznačení
předkupního práva, pokud to bude třeba k zajištění dotčených pozemků
21. Ukládá starostovi – zabezpečit archivování úplného elaborátu ÚP Turska,
včetně dokladů a písemností dokládajících proces pořizování
22. Schvaluje – návrh rozpočtového opatření č.2 /10 – ve znění návrhu
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23. Bere na vědomí – žádost o odprodej obecního pozemku p.č. 510/4 k.ú.
Tursko o rozloze 105 m2
manželům Houšťovým a ponechává ji
k projednání budoucímu zastupitelstvu
24. Bere na vědomí –žádost o odprodej obecního pozemku p.č. 509/6 k.ú.
Tursko o rozloze 110 m2 panu Vratislavu Matouškovi a ponechává ji
k projednání budoucímu zastupitelstvu
25. Schvaluje – s bezúplatný převod části pozemku p. č. 547 k.ú. Tursko a p. č.
518/1 k.ú. Tursko dotčeného z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví
obce včetně zeleně v rozsahu předložené PD
26. Schvaluje převedení finančních prostředků MŠ ve výši 30.000,- Kč do
rezervního fondu MŠ Tursko
27. Bere na vědomí – závěrečnou zprávu starosty o činnosti obecního
zastupitelstva za uplynulé funkční období

Ověřovatelé:
Ing. Josef Horejš

Za správnost:
Václav Vlk- starosta

Stanislav Dalecký
Jana Martínková –místostarosta

Vyvěšeno: 29. 9. 2010

Sejmuto: 15. 10. 2010
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