
USNESENÍ č. 17 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Pstruží konaného dne 22.6.2022 

Zastupitelstvo obce Pstruží pod číslem 

125/17/2022 

– volí ověřovatele zápisu: M. Bialková, Vl. Pečenková 

– volí návrhovou komisi: V. Běčák, P. Krkoška 

– schválilo program zastupitelstva  

 

126/17/2022 - vzalo na vědomí informaci starosty obce o činnosti obecního úřadu od posledního      

zasedání zastupitelstva. 

 

127/17/2022 – schválilo účetní závěrku Obce Pstruží 

 

128/17/2022 – schválilo Závěrečný účet Pstruží za rok 2021 a souhlasí s celoročním hospodařením 

obce bez výhrad 

 

129/17/2022 – schválilo koupi pozemku p.č. 371/7 o výměře 189 m2 za cenu 20,- Kč/m2 

 

130/17/2022 – schválilo strategický plán rozvoje Obce Pstruží na roky 2022 – 2026 

 

131/17/2022 – revokuje bod 121/16a/2022 Usnesení č. 16 z 30.3.2022. ZO schválilo prodej 

pozemku 1549/55 k.ú. Pstruží vzniklého dělením pozemku p.č. 1549/1 k.ú. Pstruží, a to na základě 

geometrického plánu č. 1954-57/2021 o výměře 773 m2 za novou cenu 500,- Kč/m2 

 

132/17/2022 – schválilo – 

Zastupitelstvo obce Pstruží po projednání návrhu na vydání Změny č. 2 Územního plánu Pstruží s 

jeho odůvodněním (příloha č. 1 materiálu):  

 

I. o v ě ř u j e  

dle ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, že Změna č. 2 Územního plánu Pstruží není v rozporu s 

Politikou územního rozvoje České republiky v platném znění, s územně plánovací dokumentací 

vydanou Moravskoslezským krajem – Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje ve 

znění po Aktualizaci č. 1, 3, 4 a 5, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu; 

II. v y d á v á  

podle ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití ust. § 55 ve 

spojení s ust. § 54 stavebního zákona, ust. § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 

Změnu č. 2 Územního plánu Pstruží, formou opatření obecné povahy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________     _____________________ 

 Rudolf Kaňa       Ing. Milan Vaněk 

 místostarosta       starosta 

 


