
 
OBEC  NEPOMUK 

262 42  Rožmitál p. Tř., okres Příbram 
 

U s n e s e n í 
č. 7/2021 

 
 

Zastupitelé obce Nepomuk na veřejném zasedání zastupitelstva obce Nepomuk dne 8.6.2021 schválili: 
 
-zastupitelstvo obce Nepomuk všemi hlasy schválilo závěrečný účet obce za rok 2020 včetně 
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 od nezávislého auditora  A+D 
HELP , spol. s r.o. Příbram -  bez výhrad. 
 
-zastupitelstvo obce Nepomuk všemi hlasy schválilo hospodaření obce za rok 2020 
 
-zastupitelstvo obce Nepomuk všemi hlasy schválilo účetní závěrku obce za rok 2020 
 
 
 
 
-  Zastupitelstvo obce Nepomuk: 
 

I. rozhoduje 

v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a), § 44, § 55a a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, pořízení změny č. 3 územního 
plánu Nepomuk, jejímž předmětem bude prověření návrhů na změnu dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení – obsahu změny; s výjimkou bodu 2) obsahu změny, t.j. podnětu Mgr. P. P. na úpravu 
regulativů zastavitelných ploch trvalého bydlení Z1 a Z2-7; tento podnět nebude předmětem 
řešení změny č. 3.    
 

II.    stanovuje 

že změna č. 3 územního plánu Nepomuk bude pořízena tzv. zkráceným postupem dle ust. § 55a  
a násl. stavebního zákona; 
 

III.   schvaluje 

dle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona žádost obce Nepomuk o pořízení změny územního 
plánu oprávněnou osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti (§24 odst. 1 zákona 
č. 183/2006 Sb.), touto osobou bude Ing. arch. Z. K., disponující příslušným oprávněním. 

https://www.novyepis.cz/clanek/60542#paragraphsGroup139928


 
IV.   určuje 

že určeným zastupitelem pro pořízení změny č. 3 územního plánu Nepomuk bude pan Miroslav 
Leitermann, starosta obce; 
 

V. bere na vědomí 

stanoviska č. j. 022425/2021/KUSK ze dne 15. 3. 2021 a č. j. 032235/2021/KUSK ze dne 31. 3. 
2021, prokazující, že Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství 
nepožaduje zpracovat posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území - přílohy č. 2 a 3 tohoto 
usnesení; 
 

VI.   podmiňuje 

v souladu s ust. § 55a odst. 6 stavebního zákona pořízení změny č. 3 územního plánu Nepomuk 
finanční spoluúčastí jednotlivých jejích navrhovatelů. 
 
Přílohy:  č. 1 – Návrh obsahu změny včetně grafické situace 
 č. 2 – Stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje z 15. 3. 2021 
 č. 3 – Stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje z 31. 3. 2021 
 
-  
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Miroslav Leitermann 
                                starosta obce 


