Usnesení
Z mimořádného zasedání zastupitelstva Obce Bořetice
konaného dne 20. 3. 2008
Zastupitelstvo zvolilo:
Ad 2) Návrhovou komisi ve složení: Jaroslav Procházka, Jana
Grégrová
Ověřovatele zápisu: Ing. Stanislav Novák, Zdeňka
Marešová
Zastupitelstvo obce rozhodlo:
Ad 3) Revokovat usnesení z VIII. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce konaného dne 18. 12. 2007, týkající se zadání
změny územního plánu č. 2 Obce Bořetice takto:
Zastupitelstvo obce Bořetice schvaluje připomínkový návrh Zadání
změny č. 2 ÚPO Bořetice včetně důvodové zprávy o pořízení a
projednání, a to v rozsahu, jak je uvedeno v příloze s těmito
připomínkami: vyřadit změnu č. 2.2. Návrh Rs – vinné sklepy,
s přípustnou výstavbou i ubytovacího zařízení,vyřadit změnu č. 2.9
Návrh ploch Vp – ploch výroby průmyslové.
a
schvaluje:
Zastupitelstvo obce Bořetice schvaluje připomínkový návrh Zadání
změny č. 2 ÚPO Bořetice včetně důvodové zprávy o pořízení a
projednání, a to v rozsahu, jak je uvedeno v příloze s těmito
připomínkami: vyřadit změny č. 2.1. a 2.2. Návrh Rs – vinné
sklepy, s přípustnou výstavbou i ubytovacího zařízení. Vyřadit
změnu č. 2.9 Návrh ploch Vp – ploch výroby průmyslové.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Ad 4) Název akce Obce Bořetice vyvolané opravou průtahu
komunikace Velké Pavlovice – Kobylí – „Úprava veřejného
prostranství a infrastruktury centra obce Bořetice“

Ad 5) Řešení havarijní situace v areálu sklepů pod Kraví Horou
s těmito opatřeními:
- schvaluje omezení vjezdu do sklepních ulic – horní frejd –
zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 tuny a za tím účelem umístění
na vjezdy bran, které fyzicky zamezí vjezdu těchto vozidel.
V případě udělení výjimky radou obce bude brána
odemknutelná.
- Každý majitel sklepa předloží ve lhůtě do 1 roku pasport
sklepa, zpracovaný stavebním technikem k založení do
evidence na obci.
- KHR předloží ve lhůtě do 1 roku fotodokumentaci vnějšího
stavu sklepů k založení do evidence na obci
- Každá stavební úprava uvnitř i vně sklepa musí být povolena
buď stavebním úřadem se souhlasem obce, nebo není-li třeba
st. povolení písemným souhlasem rady obce.
- Obec se nebude zabývat případnými škodami na stavbách
v případě, že nebudou předchozí písemnosti na obci založeny
- Schvaluje zpracování posudku statikem a vyjádření stav.
Úřadu na stávající havárii
- Nerozšiřovat stávající podzemní stavby v oblasti celých
Kravích hor
- Schvaluje žádost o dotaci na Jm kraj na sanaci škod
popsaných statikem
- Schvaluje přípravu opravu komunikace v horním frejdu
V Bořeticích 20. března 2OO8
Václav Surman, starosta…........................………………………
JUDr. Jana Zemánková, místostarosta …………………………

návrhová komise
…………………………...........................................

