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Usnesení 
 

z 2. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Kryštofovy Hamry 

 které se konalo dne 8.7. 2013 od 19.00 hod v zasedací místnosti 

 Obecního úřadu v Kryštofových Hamrech 

 

 

 

Usnesení č. 177/2013 

 

Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry: 

 

1) Projednalo  

právní rámec výkonu územně plánovacích činností ve věci pořízení změny č. 2 

územního plánu obce Kryštofovy Hamry prostřednictvím fyzické osoby, která 

splňuje kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovacích činností dle § 

24 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) v platném znění, kdy tato změna č. 2 ÚPO Kryštofovy Hamry 

je celá financována navrhovateli změny č. 2 nikoli obcí Kryštofovy Hamry. 

 

2) Schvaluje  

uzavření mandátní smlouvy s  fyzickou osobou oprávněnou k výkonu územně 

plánovacích činností Ing. Martinou Miklendovou ve své kompetenci dle § 6 

odst. (6), písm. b) stavebního zákona, která bude zajišťovat kvalifikační 

požadavky pro výkon územně plánovacích činností týkající se pořizování 

změny č. 2 územního plánu obce Kryštofovy Hamry. 

 

3) Rozhodlo 

že, nebude dále požadovat výkon územně plánovacích činností ve věci 

pořizování změny č. 2 územního plánu obce Kryštofovy Hamry dle § 6 odst. 

(1), písm. c) stavebního zákona po obecním úřadu obce s rozšířenou působností 

(úřadu územního plánování) tedy Městském úřadu Kadaň, odboru regionálního 

rozvoje, územního plánování a památkové péče. 

4) Pověřuje 

starostu obce jednáním ve věci uzavření mandátní smlouvy s Ing. Martinou 

Miklendovou a podpisem této smlouvy, včetně udělení plné moci Ing. Martině 

Miklendové k zajištění některých úkonů v rámci pořizování změny č. 2 

územního plánu obce Kryštofovy Hamry. 
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Usnesení č. 178/2013 

Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 175/2013: 

Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost společnosti APB Plzeň a.s. o změnu pořizovatele 

změny Územního plánu obce Kryštofovy Hamry. 

 

 

Usnesení č. 179/2013 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zjistit cenu prací za posílení jímání vody v Černém 

Potoce a to v termínu do 14.7.2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

              starosta obce místostarosta obce 

        Bc. František Henzl                                                                         Štěpán Janák 


