
Usnesení zastupitelstva obce Kutrovice ze dne 26.9. 2016: 
 

č. 1/7  - zastupitelstvo obce se usneslo a schválilo OZV 1/2016 o 
místním poplatku za provoz shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů  - schváleno 5 hlasy 
 
č. 2/7 – zastupitelstvo obce se usneslo a schválilo OZV 2/2016 o 
místním poplatku ze psů – schváleno 5 hlasy 

č. 3/7  - Zastupitelstvo obce Kutrovice projednalo návrh paní Evy 
Mikové (dále jen "navrhovatelky") na pořízení změny územního plánu 
Kutrovice (dále jen "návrh") a podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 
"stavební zákon"), usnesením č. 3/7 ze dne 26.9. 2016 rozhodlo takto:  
souhlasí s pořízením změny územního plánu obce Kutrovice podle 
návrhu předloženého navrhovatelkou, doporučeného pořizovatelem, 
Městským úřadem ve Slaném – úřadem územního plánování 
s podmínkou, že žadatelka uhradí plnou výši veškerých nákladů na 
provedení změny územního plánu – schváleno 5 hlasy 

č. 4/7  - Zastupitelstvo obce Kutrovice projednalo návrh paní Marie 
Pokorné (dále jen "navrhovatelky") na pořízení změny územního 
plánu Kutrovice (dále jen "návrh") a podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 
"stavební zákon"), usnesením č. 4/7 ze dne 26.9. 2016 rozhodlo takto: 
souhlasí s pořízením změny územního plánu obce Kutrovice podle 
návrhu předloženého navrhovatelkou, doporučeného pořizovatelem, 
Městským úřadem ve Slaném – úřadem územního plánování 
s podmínkou, že žadatelka uhradí plnou výši veškerých nákladů na 
provedení změny územního plánu – schváleno 5 hlasy 

  č. 5/7  - Zastupitelstvo obce Kutrovice projednalo návrh Ing. Hany 
Valentové (dále jen "navrhovatelky") na pořízení změny územního 
plánu Kutrovice (dále jen "návrh") a podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 
"stavební zákon"), usnesením č. 5/7 ze dne 26.9. 2016 rozhodlo takto:  
souhlasí s pořízením změny územního plánu obce Kutrovice podle 
návrhu předloženého navrhovatelkou, doporučeného pořizovatelem, 
Městským úřadem ve Slaném – úřadem územního plánování 
s podmínkou, že žadatelka uhradí plnou výši veškerých nákladů na 
provedení změny územního plánu – schváleno 5 hlasy 

č. 6/7  - Zastupitelstvo obce Kutrovice projednalo návrh paní Zuzany 
Šestákové (dále jen "navrhovatelky") na pořízení změny územního 
plánu Kutrovice (dále jen "návrh") a podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 
"stavební zákon"), usnesením č. 6/7 ze dne 26.9. 2016 rozhodlo takto: 
souhlasí s pořízením změny územního plánu obce Kutrovice podle 
návrhu předloženého navrhovatelkou, doporučeného pořizovatelem, 
Městským úřadem ve Slaném – úřadem územního plánování 



s podmínkou, že žadatelka uhradí plnou výši veškerých nákladů na 
provedení změny územního plánu – schváleno 5 hlasy 

 č. 7/7  - Zastupitelstvo obce Kutrovice projednalo návrh pana Michala 
Přibyla a paní Zdeňky Přibylové (dále jen "navrhovatelé") na pořízení 
změny územního plánu Kutrovice (dále jen "návrh") a podle § 6 odst. 5 
písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (dále jen "stavební zákon"), usnesením č. 7/7 ze dne 26.9. 2016 
rozhodlo takto: souhlasí s pořízením změny územního plánu obce 
Kutrovice podle návrhu předloženého navrhovateli, doporučeného 
pořizovatelem, Městským úřadem ve Slaném – úřadem územního 
plánování s podmínkou, že žadatelé uhradí plnou výši veškerých 
nákladů na provedení změny územního plánu – schváleno 5 hlasy 

č. 8/7 -  zastupitelstvo obce rozhodlo v souladu s ustanovením § 6 odst. 
5 písmene f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění platných předpisů (dále jen stavební zákon), a za 
použití § 84 odst. 2 písmene x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a podle 
§ 55 odst. 1 stavebního zákona o pořízení Zprávy o uplatňování 
územního plánu Kutrovice. Jako zastupitel určený pro spolupráci s 
pořizovatelem byla určena starostka obce Renata Jandová. Dále bylo 
rozhodnuto, že pořizovatelem bude Stavební úřad - Úřad územního 
plánování, MěÚ Slaný – schváleno 5 hlasy 

č. 9/7 – zastupitelstvo obce souhlasí s dělením p.č. 494/1 dle GP č. 134-
501490092 – schváleno 5 hlasy 

 

 
 
 
Zapsala:   Jandová 
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