
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  

z 6. zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo 
17.12.2019 

 

175/6/ZM/2019 Pravidla pro vytváření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" 
na území města Holešova 

I. Zastupitelstvo města Holešova vydalo 
  
pravidla pro vytváření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území 
města Holešova dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

176/6/ZM/2019 Dotace pro společnost Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o., k úhradě 
provozní ztráty krytého bazénu v roce 2020 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro společnost Tepelné 
hospodářství Holešov, spol. s r. o., k úhradě provozní ztráty krytého bazénu v roce 2020. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

177/6/ZM/2019 Dotace pro společnost Technické služby Holešov, s. r. o., na provoz 
odpadového centra v roce 2020 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 3,2 mil. Kč k úhradě provozní 
ztráty odpadového centra společnosti Technické služby Holešov, s. r. o., dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

178/6/ZM/2019 Poskytnutí finančního příspěvku - Orel jednota Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. poskytnutí finančního příspěvku (daru) jednotě Orel Holešov v případě obdržení 
dotace z MŠMT na rekonstrukci víceúčelového hřiště s umělým chlazením ve výši 
3.673.118,79 Kč. 

2. poskytnutí finančního příspěvku (daru) jednotě Orel Holešov ve výši 298.337,60 Kč na 
úhradu projektové dokumentace na rekonstrukci víceúčelového hřiště s umělým 
chlazením. 

3. uzavření darovacích smluv o poskytnutí finančního příspěvku dle předložených návrhů. 

4. uzavření smlouvy o zřízení předkupního práva dle předloženého návrhu. 
 



Usnesení: PŘIJATO  

 

179/6/ZM/2019 Návrh rozpočtu na rok 2020 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. rozpočet města na rok 2020, 

2. závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2020 a 

3. kompetence rady města k provádění rozpočtových opatření 
  
dle předloženého a upraveného návrhu. 
 

Usnesení: PŘIJATO  

 

180/6/ZM/2019 Změna rozpočtu - RO 6/2019 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
1. rozpočtové opatření č. 6/2019 dle předloženého a doplněného návrhu a 
  
2. příděl do sociálního fondu na rok 2019 ve výši 1.403 tis. Kč. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
rozpočtová opatření rady č. 1-13/2019. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

181/6/ZM/2019 Dodatek č. 1 k VPS se společností TS Holešov o poskytnutí dotace k úhradě 
provozní ztráty koupaliště ze 07.01.2019 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě se společností Technické služby,                    
s. r. o., o poskytnutí dotace k úhradě provozní ztráty koupaliště ze dne 07.01.2019 dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

182/6/ZM/2019 Dotace pro společnost Technické služby Holešov, s. r. o., na provoz 
koupaliště v roce 2020 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace k úhradě provozní ztráty koupaliště 
pro rok 2020 ve výši 790 tis. Kč společnosti Technické služby Holešov, s. r. o., dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 
 
 



183/6/ZM/2019 Úvěr na rekonstrukci budovy bazénu na ul. Tovární v Holešově 

I. Zastupitelstvo města Holešova přerušilo projednávání zprávy týkající se 
  
vypsání výběrového řízení na získání úvěru ve výši 50 mil. Kč pro financování 
rekonstrukce budovy krytého bazénu na ul. Tovární se splácením do roku 2030. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

184/6/ZM/2019 Odpis pohledávky na nájemném a službách 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
odpis pohledávky na nájemném a službách s příslušenstvím Jana Kruti, bytem Holešov, z 
důvodu ukončení insolvenčního řízení. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

185/6/ZM/2019 Udělení souhlasu s nabytím nemovitosti v k. ú. Žopy 

I. Zastupitelstvo města Holešova udělilo 
  
souhlas s nabytím nemovitosti - budova občanské vybavenosti (hasičská zbrojnice) na 
pozemku p. č. 87 v k. ú Žopy. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

186/6/ZM/2019 Obecně závazná vyhláška města Holešova o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 
nakládání se stavebním odpadem na území města Holešova 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem na území města Holešova dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

187/6/ZM/2019 Obecně závazná vyhláška o regulaci hlučných činností 

I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
obecně závaznou vyhlášku o regulaci hlučných činností dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

188/6/ZM/2019 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství dle 
předloženého návrhu. 
 



Usnesení: PŘIJATO  
 

 

189/6/ZM/2019 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

190/6/ZM/2019 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

191/6/ZM/2019 Návrh odměn členům výborů a osadních výborů za výkon jejich funkce v roce 
2019 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
výplatu odměn členům výborů Zastupitelstva města Holešova a osadních výborů za 
výkon jejich funkce v roce 2019 dle předloženého návrhu.  
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

192/6/ZM/2019 Termíny zasedání Zastupitelstva města Holešova v roce 2020 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2020 od 16 hod. takto: 13.01.,17.02., 27.04., 
22.06., 21.09., 02.11. a 14.12. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

193/6/ZM/2019 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1757/5, k. ú. 
Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1757/5, ostatní plocha, o výměře 
cca 27 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 
 
 



194/6/ZM/2019 Zveřejnění záměru prodeje části p. č. 1857/1, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1857/1, zahrada, o výměře cca 
265 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
Usnesení: PŘIJATO 

  

195/6/ZM/2019 Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 872/9, k. ú. Dobrotice 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 872/9, zahrada, o výměře 23 m2,         
k. ú. Dobrotice, dle předloženého návrhu.  
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

196/6/ZM/2019 Zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p. č. 1058/12, p. č. 
1058/7, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p. č. 1058/12, ostatní plocha, o 
výměře cca 142 m2 a p. č. 1058/7, ostatní plocha, o výměře cca 23 m2, vše k. ú. Holešov, dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

197/6/ZM/2019 Úplatné nabytí - uplatnění předkupního práva 

I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
uplatnění předkupního práva úplatným nabytím spoluvlastnického podílu 16/24 pozemku 
p. č. 1979/1, orná půda, o celkové výměře 4171 m2 z vlastnictví manželů Dany a Jana 
Baranových do majetku města za kupní cenu 300 Kč/m2.  
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

198/6/ZM/2019 Bezúplatné nabytí id. 1/35 pozemků k. ú. Všetuly 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
bezúplatné nabytí id. spoluvlastnických podílů pozemků p. č. 724/38, trvalý travní porost,   
p. č. 724/54, zahrada, p. č. 724/72, orná půda, p. č. 724/74, zahrada, vše k. ú. Všetuly, z 
vlastnictví manželů Anny a Karla Klimentových do vlastnictví města. Náklady na převod 
hradí nabyvatel. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 
 
 
 



199/6/ZM/2019 Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1329/6, p. č. 2843/2 a p. č. 2893/5, k. ú. 
Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1329/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 191 
m2, p. č. 2843/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 48 m2 a p. č. 2893/5, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře 26 m2, vše k. ú. Holešov, z vlastnictví ČR - Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 
 

200/6/ZM/2019 Bezúplatné nabytí id. 1/35 pozemků k. ú. Všetuly 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
bezúplatné nabytí id. spoluvlastnických podílů pozemků p. č. 724/38, trvalý travní porost,   
p. č. 724/54, zahrada, p. č. 724/72, orná půda, p. č. 724/74, zahrada, vše k. ú. Všetuly, z 
vlastnictví manželů Věry a Stanislava Řičánkových do vlastnictví města. Náklady na převod 
hradí nabyvatel. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

201/6/ZM/2019 Bezúplatné nabytí částí pozemků 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1424, zahrada, o výměře 130 m2, p. č. 1423, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 234 m2, a části pozemku p. č. 1422, zastavěná plocha a nádvoří 
(pozemek je oddělen GPL č. 2417-142/2019 pod novým číslem pozemku p. č. 1422/2), z 
vlastnictví Tělocvičné jednoty Sokol Holešov do vlastnictví města. Na pozemcích p. č. 1423 
a p. č. 1424 bude zřízeno věcné břemeno - služebnost cesty pro T.J. Sokol Holešov, z. s. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

202/6/ZM/2019 Prodej městského pozemku p. č. 1869/4, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej městského pozemku p. č. 1869/4, zastavěná plocha a nádvoří (na pozemku stojí 
stavba čp. 1556), o výměře 118 m2, k. ú. Holešov, Miroslavě a Petru Němčíkovi, za kupní 
cenu 350 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

203/6/ZM/2019 Prodej městského pozemku p. č. 781/9, k. ú. Všetuly 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej městského pozemku p. č. 781/9, orná půda, o výměře 48 m2, k. ú. Všetuly, Liboru 
Ivánkovi, za kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. 
   
Usnesení: PŘIJATO  
 



204/6/ZM/2019 Prodej městského pozemku p. č. 3701/32, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej městského pozemku p. č. 3701/32, ostatní plocha, o výměře 38 m2, k. ú. Holešov, 
Haně a Jiřímu Hejníkovým, za kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 
 

205/6/ZM/2019 Přijetí finančního daru na realizaci "Revitalizace ovocného sadu v zámecké 
zahradě v Holešově" 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
přijetí účelového sponzorského peněžního daru ve výši 1.696.540 + DPH 21 % od 
společnosti BILLA, spol. s r. o., k financování projektu "Revitalizace ovocného sadu v 
zámecké zahradě v Holešově". 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

206/6/ZM/2019 Žádost o prodloužení lhůty 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodloužení lhůty ke splnění povinnosti uvedené v čl. IV. kupní smlouvy, uzavřené dne 
05.08.2015, právní účinky vkladu 10.09.2015, uzavřené mezi městem Holešov a Ing. 
Ludvíkem Urbanem a dipl.d.h. Jiřinou Urbanovou, na dobu do 30.06.2020. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

207/6/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Marek Velička 

I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 
  
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. d) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění na základě 
návrhu na pořízení změny Územního plánu Holešov, který podal Marek Velička, a to pod 
podmínkou, že se navrhovatel bude podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu 
s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Návrh na pořízení změny bude zahrnut do Zprávy o 
uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 
 

208/6/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Roman Hudec 

I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 
  
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění na základě 
návrhu na pořízení změny Územního plánu Holešov, který podal Roman Hudec, a to pod 
podmínkou, že se navrhovatel bude podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu 
s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Požadavek bude prověřen pouze v jižní v části 
pozemků žadatele vč. částí pozemků, které nejsou ve vlastnictví žadatele (p. č. 415/5, 



415/3, 416/3 a části p. č. 416/5, vše v k. ú. Tučapy) tak, aby vznikla ucelená lokalita. 
Návrh na pořízení změny bude zahrnut do Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za 
uplynulé období. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

209/6/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Petr a Roman Hudcovi 

I. Zastupitelstvo města Holešova nerozhodlo kladně 
  
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění na základě 
návrhu na pořízení změny Územního plánu Holešov, který podali Roman a Petr Hudcovi, a 
to pod podmínkou, že se navrhovatelé budou podílet na úhradě nákladů za její zpracování 
v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Návrh na pořízení změny bude zahrnut 
do Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

210/6/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Jaromíra Müllerová 

I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 
  
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění na základě 
návrhu na pořízení změny Územního plánu Holešov, který podala Jaromíra Müllerová, a to 
pod podmínkou, že se navrhovatelka bude podílet na úhradě nákladů za její zpracování v 
souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Návrhu bude vyhověno částečně pouze v jižní 
části pozemku. Návrh na pořízení změny bude zahrnut do Zprávy o uplatňování Územního 
plánu Holešov za uplynulé období. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

211/6/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Grygerovi 

I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 
  
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění na základě 
návrhu na pořízení změny Územního plánu Holešov, který podali Romana a Petr Grygerovi, 
a to pod podmínkou, že se navrhovatelé budou podílet na úhradě nákladů za její zpracování 
v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Návrh na pořízení změny bude zahrnut 
do Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

212/6/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Marie Syřenová 

I. Zastupitelstvo města Holešova nerozhodlo kladně 
  
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. d) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění na základě 
"Návrhu na pořízení změny Územního plánu Holešov", který podala Marie Syřenová, a to 
pod podmínkou, že se navrhovatelka bude podílet na úhradě nákladů za její zpracování v 



souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Návrh na pořízení změny bude zahrnut do Zprávy 
o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období. 

Usnesení: PŘIJATO  

 

213/6/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Renata Svozilová 

I. Zastupitelstvo města Holešova přerušilo projednávání zprávy týkající se 
  
pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. d) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění na základě 
návrhu na pořízení změny Územního plánu Holešov, který podala Renata Svozilová, a to 
pod podmínkou, že se navrhovatelka bude podílet na úhradě nákladů za její zpracování 
v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Návrh na pořízení změny bude zahrnut 
do Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

214/6/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Intea Service s.r.o. 

I. Zastupitelstvo města Holešova nerozhodlo kladně 
  
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. d) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění na základě 
návrhu na pořízení změny Územního plánu Holešov, který podala společnost Intea Service 
s. r. o., se sídlem samostatnost 1348, 769 01 Holešov, IČO 25572580, a to pod podmínkou, 
že se navrhovatel bude podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 
4 stavebního zákona. Požadavek bude řešen tak, aby byly minimalizovány případné 
negativní vlivy z navazujících ploch smíšené výroby (SP) na bydlení a pozemek p. č. 
2590/94, k. ú. Holešov, zachován jako veřejné prostranství. Návrh na pořízení změny bude 
zahrnut do Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

215/6/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - EL-ENG s. r. o. 

I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 
  
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. d) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění na základě 
návrhu na pořízení změny Územního plánu Holešov, který podala společnosti EL-ENG,          
s. r. o., Palackého 859/79, 769 01 Holešov, a to pod podmínkou, že se navrhovatel bude 
podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. 
Návrh na pořízení změny bude zahrnut do Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za 
uplynulé období. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

216/6/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Mgr. Dagmar Halmová 

I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 
  
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění na základě 
návrhu na pořízení změny Územního plánu Holešov, který podala Mgr. Dagmar Halmová, 



a to pod podmínkou, že se navrhovatelka bude podílet na úhradě nákladů za její zpracování 
v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Návrh na pořízení změny bude zahrnut 
do Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

217/6/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Petr Mikulášek 

I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 
  
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. d) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění na základě 
návrhu na pořízení změny Územního plánu Holešov, který podal Petr Mikulášek, a to pod 
podmínkou, že se navrhovatel bude podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu 
s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Požadavek žadatele bude prověřen v části pozemku mimo 
územním plánem vymezený biokoridor. Návrh na pořízení změny bude zahrnut do Zprávy o 
uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

218/6/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Fr. Krajča 

I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 
  
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. d) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění na základě 
návrhu na pořízení změny Územního plánu Holešov, který podal František Krajča dne 
13.11.2019, a to pod podmínkou, že se navrhovatel bude podílet na úhradě nákladů za její 
zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Návrh na pořízení změny bude 
zahrnut do Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

219/6/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - František a Marie 
Bakalovi 

I. Zastupitelstvo města Holešova nerozhodlo kladně 
  
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. d) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění na základě 
návrhu na pořízení změny Územního plánu Holešov, který podali František a Marie 
Bakalovi, a to pod podmínkou, že se navrhovatelé budou podílet na úhradě nákladů za její 
zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Návrh na pořízení změny bude 
zahrnut do Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

220/6/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Pavel Mlčák 

I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 
  
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění na základě 
návrhu na pořízení změny Územního plánu Holešov, který podal Pavel Mlčák, a to pod 



podmínkou, že se navrhovatel bude podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu 
s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Návrh na pořízení změny bude zahrnut do Zprávy o 
uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

221/6/ZM/2019 Územní studie sídelní zelně města Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
 

předloženou Územní studii sídelní zeleně města Holešov, zpracovanou Alenou Vránovou, 
Zástřizly 41, 768 05 Koryčany. 

Usnesení: PŘIJATO  
 

 
V Holešově 30.12.2019 
 
 
 
       Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
             starosta města 
 
 
 
 
                       
             Vladan Daněk v. r.                 Ludmila Hřeben Štaudnerová v. r. 

                  ověřovatel                                  ověřovatelka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ev. č.: 23/2020 

Vyvěšeno dne: 14.01.2020 

Bude sejmuto dne: 30.01.2020 

Sejmuto dne: 


