
Zápis
z 24. zasedání zastupitelstva obce Vanov dne 19. 09. 2022

                                                                                                                                                                                                 

Přítomni: členové zastupitelstva obce: 
Ludmila Ťápalová, Daniela Salusová, Václav Pittauer, Jaroslav Rod, Jiří Šimek, Stanislava Chromá,
nepřítomni - Roman Michl

1) Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZO - konstatování, zda je ZO schopno se usnášet
Starostka přivítala přítomné zastupitele, oznámila, že je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, ZO je schopno se  
usnášet.

2) Schválení programu
Program jednání:
   1)  Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZO
   2)  Schválení programu
   3)  Jmenování ověřovatelů zápisu (dva členové ZO)
   4)  Informace o ověření zápisu z minulého zasedání ZO
   5)  Vydání územního plánu obce Vanov
   6)  Rozprava
   7)  Souhrn přijatých usnesení
   8)  Závěr

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

3) Jmenování ověřovatelů zápisu (dva členové)
Starostka obce jmenovala za ověřovatele zápisu Jiřího Šimka a Václava Pittauera

4) Informace o ověření zápisu z minulého zasedání ZO
Místostarostka informovala, že zápis z předchozího zasedání ZO byl ověřovateli  zápisu, Stanislavou Chromou a  
Jaroslavem Rodem ověřen bez připomínek.

5) Vydání územního plánu obce Vanov
Předkladatel: MěÚ Telč, odbor rozvoje a územního plánování jako pořizovatel Územního plánu Vanov (dále také 

jen „ÚP“)
Vypracovala: Mgr. Edita Červenková, referentka odboru rozvoje a územního plánování Městského úřadu Telč

V souladu s § 54 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) předkládá pořizovatel zastupitelstvu obce Vanov návrh na vydání  
územního plánu s jeho odůvodněním. Územní plán se dle § 43 odst. 4 stavebního zákona vydává formou opatření 
obecné povahy podle správního řádu (příloha č. 1 podání). Návrh Územního plánu Vanov je přílohou č. 2 tohoto 
podání.

1. Zohlednění připomínky

Návrh pořizovatele na usnesení zastupitelstva obce:

Návrh usnesení ZO č. 1
Zastupitelstvo obce Vanov zohledňuje vyhodnocení připomínky podané k návrhu Územního plánu Vanov, takto:
1) připomínce pana A. Č., Libín, (připomínka č. 1) se vyhovuje.

2. Vydání Územního plánu Vanov

Návrh pořizovatele na usnesení zastupitelstva obce:



Návrh usnesení ZO č. 2
Zastupitelstvo obce vydává v samostatné působnosti Územní plán Vanov podle § 6 odst. 5 písm. c) a v souladu 
s ustanovením § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve  
znění pozdějších předpisů a podle § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, formou opatření  
obecné povahy, které tvoří přílohu č. 1 podání.

Přijatá usnesení:
ZO 63/24/2022
Zastupitelstvo obce Vanov zohledňuje vyhodnocení připomínky podané k návrhu Územního plánu Vanov, takto:
1) připomínce pana A. Č., Libín, (připomínka č. 1) se vyhovuje.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

ZO 64/24/2022
Zastupitelstvo obce vydává v samostatné působnosti Územní plán Vanov podle § 6 odst. 5 písm. c) a v souladu 
s ustanovením § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve  
znění pozdějších předpisů a podle § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, formou opatření  
obecné povahy, které tvoří přílohu č. 1 podání.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

7) Rozprava
Bez rozpravy

8)  Souhrn přijatých usnesení
Bez rozpravy.

9) Závěr
Starostka poděkovala všem přítomným zastupitelům za účast.

Zapsala: Daniela Salusová
Konec: 21:15 hod.
Předáno k podpisům: 25. září 2022

Jiří Šimek, v.r.
ověřovatel

Václav Pittauer, v.r.
ověřovatel

Ludmila Ťápalová, v.r.
starostka obce

Daniela Salusová, v.r.
místostarostka obce

Pro účely zveřejnění upraveno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o  
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a zákonem o zpracování osobních údajů. 
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