Usnesení z II. zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Brtnice,
konaného dne 22. 11. 2010
__________________________________________________________
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice ve smyslu ustanovení § 84 a násl. zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění :
1) Schvaluje



Změny rozpočtu na r. 2010 které jsou uvedeny v příloze k dnešnímu usnesení ze zasedání ZO.
na základě § 6 odst. 5 a § 54 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) a na základě § 171 - 174 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vydání Územního
plánu Dlouhá Brtnice jako opatření obecné povahy a pověřuje starostu obce Luboše Krátkého
-

opatřením dokumentace Územního plánu Dlouhá Brtnice záznamem o účinnosti (§ 14 vyhlášky
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti)

-

zajištěním uložení Územního plánu Dlouhá Brtnice opatřeného záznamem o účinnosti na
Magistrátu města Jihlavy (úřad územního plánování), Městském úřadu Třešť (stavební odbor) a
na Krajském úřadu kraje Vysočina (odbor územního plánování a stavebního řádu) a zveřejnění
údajů o vydaném územním plánu způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 165 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu - stavební zákon)

-

zajištěním vyplnění registračního listu územního plánu a jeho odeslání nadřízenému orgánu
územního plánování a ústřednímu orgánu územního plánování (§ 162 zákona č.183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu - stavební zákon)



Zahájit přípravy na na setkání rodáků obce Dlouhá Brtnice a uspořádat toto setkání v sobotu 25. 6. 2011



Usnesení z II. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22.11.2010



------

2) Bere na vědomí :
3) Ukládá :


Starostovi obce svolat příští zasedání ZO na pondělí 10. ledna 2011 v 19:15 hod. Zasedání se bude konat
v prostorách OÚ. Program zasedání je pověřený sestavit starosta obce dle aktuální potřeby.

Luboš K r á t k ý
starosta obce

vyvěšeno na úřední desce dne :
sejmuto z úřední desky dne :

Mgr. Robert S r b e c k ý
místostarosta obce

