VÝPIS

Město Rýmařov
nám. Míru 230/1
IČO 00296317

nepřijatých návrhů na usnesení
ze zasedání zastupitelstva města
za rok

2020
datum

ev.č.

návrh na usnesení

28.05.2020

7/11/20N

Zastupitelstvo města odkládá projednávání Změny č. 2 Územního plánu Rýmařov do doby
pravomocného skončení zahájeného správního řízení o odstranění nepovolených staveb,
tedy do doby zjednání nápravy ve věci nepovolených staveb („černých“ staveb)
parkovacích odstavných ploch na pozemcích parc. č. 1602/1, 1602/2, 1603, 1604/1, 1604/3
a 1604/4, vše v k.ú. Rýmařov, a to jako nezbytný předpoklad pro pokračování odloženého
projednávání Změny č. 2 Územního plánu zastupitelstvem města Rýmařova.
Hlasy pro: 1 Hlasy proti: 15 Zdrželo se: 5 Nehlasovalo: 0 Nepřítomno:0

Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Nehlasovalo:
Nepřítomno:

28.05.2020

1
15
5

8/11/20N

Zastupitelstvo města odkládá projednávání Změny č. 2 Územního plánu Rýmařov do doby
přepracování obsahu Změny č. 2 Územního plánu pro následné projednání zastupitelstvem
města tak, aby byl z projednávání Změny č. 2 Územního plánu vypuštěn požadavek změny
využití území k.ú. Rýmařov žadatele Petra Lašáka pod bodem 1.3, a to do doby zjednání
nápravy ve správním řízení o odstranění nepovolených staveb („černých“ staveb), na
základě příkazu pod č. j. MSK 182444/2019 ze dne 16.12.2019 Krajskému úřadu
Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušného
nadřízeného správního orgánu.
Hlasy pro: 1 Hlasy proti: 15 Zdrželo se: 5 Nehlasovalo: 0 Nepřítomno: 0

Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Nehlasovalo:
Nepřítomno:

28.05.2020

1
15
5

9/11/20N

Zastupitelstvo města, v souladu s požadavky příslušných právních předpisů a příkazu pod
č.j. MSK 182444/2019 ze dne 16.12.2019 Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušného nadřízeného správního
orgánu, ukládá starostovi Ing. Luďkovi Šimko a Městskému úřadu Rýmařov, odbor
stavební úřad, úřad územního plánování, dokončit zahájené správní řízení vydáním
rozhodnutí dle ust. § 129 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu zjednání nápravy ve věci
nepovolených staveb („černých“ staveb) parkovacích odstavných ploch na
pozemcích parc. č. 1602/1, 1602/2, 1603, 1604/1, 1604/3 a 1604/4, vše v k.ú. Rýmařov,
a to jako nezbytný předpoklad pro pokračování odloženého projednávání Změny č.
2 Územního plánu zastupitelstvem města Rýmařova.
Hlasy pro: 2 Hlasy proti: 15 Zdrželo se: 4 Nehlasovalo: 0 Nepřítomno: 0

Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Nehlasovalo:
Nepřítomno:

2
15
4
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VÝPIS

Město Rýmařov
nám. Míru 230/1
IČO 00296317

nepřijatých návrhů na usnesení
ze zasedání zastupitelstva města
za rok

2020
datum

ev.č.

návrh na usnesení

28.05.2020

10/11/20N

Zastupitelstvo města ukládá starostovi Ing. Luďkovi Šimko a Městskému úřadu Rýmařov,
odbor stavební úřad, úřad územního plánování, zajistit přepracování obsahu Změny č. 2
Územního plánu pro projednání zastupitelstvem města tak, aby byl požadavek
změny Územního plánu Rýmařov žadatele Petra Lašáka, označený pod požadavkem
kód č. 1.3 změny využití k.ú. Rýmařov – na přeřazení pozemků parc. č. 1601-část, 1595/2
a 1938/1-část ze stabilizovaných ploch bydlení individuálního BI do stabilizovaných
ploch výroby drobné VD, pozemky parc. č. 1602/2,1603,1604/3 a 1603/4 vymezit jako
plochu přestavby výroby drobné VD – v současné době z části jako již realizované
nepovolené stavby – do doby zjednání nápravy ve správním řízení o odstranění
nepovolených staveb, na základě příkazu pod č.j. MSK 182444/2019 ze dne
16.12.2019 Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a
stavebního řádu, jako příslušného nadřízeného správního orgánu, z projednávání Změny
č. 2 Územního plánu vypuštěn.
Hlasy pro: 1 Hlasy proti: 15 Zdrželo se: 5 Nehlasovalo: 0 Nepřítomno: 0

Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Nehlasovalo:
Nepřítomno:

1
15
5

Aktualizováno v Rýmařově, dne 1. června 2020

Strana 2 (celkem 2)

