
Usnesení ze ZM Chrastava dne 11. října 2010 

Datum konání: 11. 10. 2010 

2010/05/I 

ZM schválilo 

ověřovatele zápisu: pana Martina Suchomela a Mgr. Václava Severu 

 

2010/05/II 

ZM schválilo 

program zasedání: 
1. Informace, diskuse s občany 
2. Změna rozpočtu 2010  
3. Informace na vědomí 
4. Změna územního plánu 
5. Diskuse 

 

K bodu č. 2 2010/05/III 

ZM schválilo 

návrh 4. změny rozpočtu a investičního plánu na r. 2010 (příloha č. 1 k originálu usnesení)  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2010/05/hlavni-strana.doc   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2010/05/rozpocet-4.xls   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2010/05/investicni-plan.xls  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2010/05/komentar-4.xls    
 
Předložil HFO. 

 

K bodu č. 3 2010/05/IV 

ZM vzalo na vědomí 

návrh 1. změny rozpočtu mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko na rok 2010 (příloha č. 2 k originálu usnesení)  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2010/05/mikroregion-1-zmena-rozpoctu.pdf  
 
Předložil HFO. 

 

2010/05/V 

ZM schválilo 

účelovou dotaci ČZS ZO Chrastava ve výši 80.000,- Kč na odstraňování povodňových škod dle podmínek stanovených ve smlouvě č.j. 
HFO/BL/ČZS/6/2010 (příloha č. 3 k originálu usnesení)  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2010/05/dotace-zahradkari.doc   

 

K bodu č. 4 2010/05/VI 

ZM schválilo 
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pořízení změny územního plánu města Chrastava, dle žádosti pana Jiřího Poláka, Dolní Vítkov 50, 463 31 Chrastava o změnu na p.p.č. 929/2 v 
k.ú. Horní Vítkov, obec Chrastava, o celkové výměře 7258 m2 ze stávající plochy luk a pastvin na plochu pro výstavbu 1 RD (plocha obytné 
zástavby nízkopodlažní venkovského typu), dle situace (příloha č. 4 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/ovus/2010/05/zadost-polak.doc   

 

2010/05/VII 

ZM schválilo 

2010/05/VII  
ZM s c h v á l i l o  
návrh na pořízení změny územního plánu města Chrastava, dle žádosti pana Martina Horáka, Horní Vítkov 13, 463 31 Chrastava o změnu na 
p.p.č. 366/1 v k.ú. Horní Vítkov, obec Chrastava, o celkové výměře 2503 m2 ze stávající plochy luk a pastvin na plochu pro výstavbu RD (plocha 
obytné zástavby nízkopodlažní venkovského typu), dle situace (příloha č. 5 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/ovus/2010/05/zadost-horak.doc   

 

2010/05/VIII 

ZM zamítlo 

pořízení změny územního plánu města Chrastava, dle žádosti pana pana Milana Deliše, Jablonecká 294/169, 460 01 Liberec o změnu na části 
p.p.č. 485/3 v k.ú. Horní Chrastava, obec Chrastava, o výměře plochy cca 384 m2 ze stávající plochy dopravní vybavenosti (polní letiště Vysoká) 
na plochu pro výstavbu RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní venkovského typu), dle situace (příloha č. 6 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/ovus/2010/05/zadost-delis.doc   

 

2010/05/IX 

ZM zamítlo 

pořízení změny územního plánu města Chrastava, dle žádosti pana Josefa Drahoňovského, Londýnská 346/36, Liberec 9, zastoupeného na 
základě plné moci panem Petrem Novákem, Bánskobystrická 181/14, Liberec 8, o změnu na p.p.č. 1326/4 v k.ú. Horní Chrastava, obec 
Chrastava, o výměře 8196 m2 ze stávající plochy orné půdy na plochu pro výstavbu RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní venkovského 
typu), dle situace (příloha č. 7 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/ovus/2010/05/zadost-drahonovsky.doc   

 

2010/05/X 

ZM zamítlo 

pořízení změny územního plánu města Chrastava – dle žádosti paní Věry Čermákové, Andělská Hora 14, 463 31 Chrastava o změnu na p.p.č. 
412/2 v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy, obec Chrastava, o výměře plochy 6843 m2 ze stávající plochy luk a pastvin na plochu pro výstavbu RD 
(plocha obytné zástavby nízkopodlažní venkovského typu), dle situace (příloha č. 8 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/ovus/2010/05/zadost-cermakova.doc   

 

2010/05/XI 

ZM zamítlo 

pořízení změny územního plánu města Chrastava – dle žádosti paní Kristiny Aubrechtové, Vítkovská 9, 460 01 Liberec, zastoupené na základě 
plné moci paní Zdenkou Jobovou, Novoměstská 2825, 407 47 Varnsdorf, o změnu na části p.p.č. 939 v k.ú. Chrastava I, obec Chrastava, o 
výměře cca 11000 m2 ze stávající plochy luk a pastvin na plochu pro výstavbu RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní městského typu), dle 
situace (příloha č. 9 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/ovus/2010/05/zadost-aubrechtova.doc   
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2010/05/XII 

ZM rozhodlo 

1. v souladu s ust. § 45 odst. 4. zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, o úplné úhradě 
nákladů jednotlivých žadatelů schválených změn, a to podílem dle počtu schválených změn 
2. o pořízení změn schváleného územního plánu města Chrastava dle usnesení ZM č. 2010/00/I – 2010/00/VI, ve které dojde k uzavření dohody 
dle odst.1 v termínu do 31.3.2011, v souladu s pravidly postupu při pořizování změn schváleného územního plánu města Chrastava schválené 
Radou města Chrastava dne 26. 1. 2009 (příloha č. 10 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.cz/uzemniplan/Pravidlaup.htm   
 
Předložil OVÚS. 

 

 

 

Ing. Michael Canov, starosta 

 

 

Miloslav Pilař, místostarosta  
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