
VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JIVINA 
č. 8/2019 ze dne 20.11.2019 

Jedná se o upravenou verzi usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona 

č. 101/200 Sb., o ochraně osobních dat a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Do úplné 

verze usnesení mohou občané podle ust. § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, nahlédnout na OÚ v úředních hodinách. 

 

  

Usnesení č. 8/1/2019 

Usnesení Zastupitelstva obce o určení ověřovatelů zápisu, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 4 proti: 0 zdrželi se: 0) 

Usnesení č. 8/2/2019 

Usnesení zastupitelstva obce o programu jednání zastupitelstva obce, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 4 proti: 0 zdrželi se: 0) 

 Usnesení č. 8/3/2019  

Usnesení zastupitelstva obce o inventarizaci majetku za rok 2019, inventarizačního plánu a 
jmenování členů inventarizační komise, bylo přijato. 

 (hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č.8/4/2019  

Usnesení zastupitelstva obce ohledně místních poplatků za odpad ve výši 550,- Kč/ trvale 
hlášeného občana, rekreační objekt, psa ve výši 200,- Kč, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 4 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č.8/5/2019  

Usnesení zastupitelstva obce o vydání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 o místním 
poplatku ze psů, bylo přijato. 

 (hlasování: pro: 4 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 8/6/2019 

Usnesení zastupitelstva obce o vydání Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů, bylo přijato. 

 (hlasování: pro: 4 proti: 0 zdrželi se: 0) 

Usnesení č. 8/7/2019 
Usnesení zastupitelstva obce o vydání Obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství, bylo přijato. 

 (hlasování: pro: 4 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 8/8/2019 
Usnesení zastupitelstva obce o vydání Obecně závazné vyhlášky č. 5/2019 o místním 
poplatku ze vstupného, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 4 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 8/9/2019 

Zastupitelstvo obce Jivina projednalo návrh na pořízení změny č. 2 územního plánu 
Jivina v souladu s ust. § 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") 
takto: 
 
I. rozhodlo v samostatné působnosti o pořízení změny č. 2 územního plánu Jivina 
z vlastního podnětu podle § 55a odst. 2 stavebního zákona, která bude pořizována 
zkráceným postupem, s tímto obsahem: 
- změna využití pozemku parc.č. 57/5 a 57/2, vše v k.ú. Jivina v rámci zastavěného 
území. Změna se bude týkat přeřešení ploch pro: Zeleň soukromou a vyhrazenou 
(ZS) na bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). 



- vypuštění podmínky v textové části u zastavitelných plochy Z 1 (BI) a Z 6 (BI, PV) 
týkající požadavku, kde je v platné územně plánovací dokumentaci podmínka je 
neumisťovat stavby do vzdálenosti 20 m od hranice PUPFL. Tato podmínka by byla 
vypuštěna s tím, že případné snížení vzdálenosti 50 m od hranice lesa bude 
v samostatné kompetenci příslušného správního orgánu. 
 
Změna č. 2 územního plánu Jivina nevyžaduje zpracování variant. 
 
II. určilo člena zastupitelstva Tomáše Pytlouna spolupracovat s pořizovatelem změny 
č.2 územního plánu Jivina v rozsahu stanoveném stavebním zákonem, 
 
III. pověřuje starostu obce Tomáše Pytlouna k podání žádosti o pořízení změny č. 2 
územního plánu Jivina na Městský úřad Mnichovo Hradiště. 
Podle stanoviska příslušného orgánu přírody a krajiny č.j. 133786/2019/KUSK ze dne 
04.11.2019 je vyloučen významný vliv změny č.2 územního plánu Jivina na evropsky 
významnou lokalitu nebo ptačí oblast. 
Podle stanoviska příslušného úřadu k posuzování vlivu na životní prostředí č.j. 
133786/2019/KUSK ze dne 04.11.2019 změna č.2 územního plánu Jivina nepodléhá 
posuzování vlivu na životní prostředí (tzv. SEA).  

(hlasování: pro: 4 proti: 0 zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 8/10/2019 

Usnesení zastupitelstva o schválení žádosti ZŠ a MŠ Jivina, bylo přijato. 
(hlasování: pro: 4 proti: 0 zdrželi se: 0) 

Usnesení č. 8/11/2019 
Usnesení zastupitelstva o schválení žádosti SDH Jivina, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 4 proti: 0 zdrželi se: 0) 
 

 
 

 

 

                                        

 

                                                                                                 Tomáš Pytloun 

                                                                                              starosta obce Jivina 


