Usnesení
ze 7. jednání zastupitelstva Obce Jindřichovice konaného dne 18.11.2005
Zastupitelstvo obec:

I. schvaluje:
Usnes.129/05
Souborné stanovisko s pokyny pro dokončení návrhu ÚP Obce Jindřichovice, okres Sokolov,
Karlovarský kraj ze dne 06.09.2005 ve znění dle přílohy č. 1 a, mimo bodu:
- 19: p. Kotes - zastupitelstvo obce ponechává rozsah zastavění pozemků dle konceptu
ÚPD, nelze rozšiřovat zastavěnost území vzhledem k nemožnosti přístupu
k pozemkům, nedostatku vody, omezeném příkonu elektrické energie
- 20: pí Černá - zastupitelstvo obce neschvaluje zařazení pozemků p.č. 18/1, 18/2 k.ú.
Háj do změny funkčního využití ploch – zastavění rekreačními objekty z důvodů
špatného přístupu, nedostatku vody, omezeném příkonu elektrické energie a souhlasí
se změnou využití ploch pouze u pozemků p.č. 2552, 23/1 k.ú. Háj
- 22: p. Štefanik a pí. Štefaniková – Zugarová - zastupitelstvo neschvaluje změnu
využití pozemků v k.ú. Háj a ponechává využití dle konceptu územního plánu –
smíšené území rekreace, z důvodu, že celé katastrální území slouží pro rekreaci a již
dříve byly problémy s chovem zvířectva v osadě Háj
- 24: p. Ing. Mikeš - zastupitelstvo neschvaluje změnu funkčního využití území k.ú.
Heřmanov a ponechává využití dle konceptu územního plánu - smíšené území
rekreace a doplňuje souborné stanovisko o požadavek, aby pozemek p.č. 53 byl určen
k zastavění
- 28: p. Procházka - opravit v souborném stanovisku větu: V návrhu ÚPO Jindřichovice
bude na pozemku p.č. 2290/1 v k.ú. Jindřichovice zakreslena stávající studna a na
pozemku p.č. 2291/2 v k.ú. Jindřichovice bude zachována komunikace a bude i
v návrhu ÚPO.
- 31: p. Štefanik - doplnit souborné stanovisko o tento bod ve znění: V ÚPO provést
výmaz autobusové zastávky na p.č. 74 k.ú. Háj a výmaz studny (ST-V) pod pozemkem
p.č. 165 k.ú. Háj.
Usnes.130/05
Vyjádření nadřízeného orgánu územního plánování k soubornému stanovisku ze dne
24.10.2005, č.j. 2492/RR/05 (viz. příloha č. 2).

II. ukládá starostovi obce:
Usnes.129/05
Usnes.130/05
Předložit usnesení ze 7. jednání zastupitelstva Obce Jindřichovice panu Nevosadovi a
projektantovi Ing. arch. Bredlerovi pro zapracování do ÚPO do 23.11.2005.
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