
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  

z 5. zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo 
21.09.2020 

 

87/5/ZM/2020 Rekonstrukce bazénu na ul. Tovární - odstranění havarijního stavu 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  

provedení rekonstrukce budovy Rehabilitačního centra, Tovární čp. 1081, dle 
přepracované projektové dokumentace s cílem odstranit havarijní stav budovy a jeho 
zařízení do výše přijatého úvěru u ČSOB. 

Usnesení: PŘIJATO 

 

88/5/ZM/2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPR a 
MPZ pro Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 
regenerace MPR a MPZ s Římskokatolickou farností Holešov dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

89/5/ZM/2020 Pravidla pro činnost a hospodaření osadních výborů 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
pravidla pro činnost a hospodaření osadních výborů dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

90/5/ZM/2020 Poskytnutí návratné finanční výpomoci - 2. ZŠ Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí návratné bezúročné finanční výpomoci a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
této výpomoci pro příspěvkovou organizaci 2. Základní škola Holešov, Smetanovy Sady 
625 ve výši 4.723.960,50 Kč na předfinancování projektu Ministerstva pro místní 
rozvoj, IROP "Rekonstrukce odborných učeben 2. Základní školy Holešov". 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

91/5/ZM/2020 Informace o výpadku příjmů v rozpočtu města 2020 

I. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
informaci o výpadku příjmů v rozpočtu města 2020 v předloženém znění. 



 
Usnesení: PŘIJATO 

 

92/5/ZM/2020 Změna rozpočtu - RO 4/2020 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozpočtové opatření č. 4/2020 dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
informaci o schváleném rozpočtovém opatření rady města č. 8, 9, 10 a 11. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 
 

93/5/ZM/2020 Žádost Kroměřížské nemocnice, a. s., o finanční příspěvek 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 100.000 Kč Kroměřížské nemocnici, a. s., na 
částečné pokrytí zvýšených nákladů spojených s pandemií Covid-19 - nákup plazmové 
čističky vzduchu DEFEND 1050. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

94/5/ZM/2020 Zařazení území města Holešova do působnosti MAS Partnerství Moštěnka, 
o. p. s. 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
členství města Holešova v MAS Partnerství Moštěnka, o. p. s., s povinností platit 
příspěvek 39 tis. Kč/rok. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

95/5/ZM/2020 Zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví obce, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví obce, tj. k části pozemku parc. č. 3706/11, 
ostatní plocha, o výměře cca 74 m2, k. ú. Holešov, pro Lenku Kuchařovou, IČO 01197606, 
za účelem umístění prodejního stánku "Bouda u Čerta" na dobu 10 let za stavební plat 
29.600 Kč/rok, který bude hrazen v pravidelných měsíčních platbách + náklady s tímto 
právem stavby spojené. 
 
Usnesení: PŘIJATO 
 
 
 
 
 

 



96/5/ZM/2020 Směna - LUKO 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
směnu pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde do vlastnictví 
společnosti LUKO, s. r. o., část městského pozemku p. č. 1390/3, zahrada, o výměře 
určené geometrickým plánem č. 2387-138/2019 218 m2, k. ú. Holešov, a z vlastnictví této 
společnosti přejde do vlastnictví města Holešova část pozemku p. č. 1402/2, ostatní 
plocha, o výměře cca 55 m2,  k. ú. Holešov. Doplatek rozdílné výměry 500 Kč/m2  + náklady 
na směnu pozemků hradí společnost LUKO, s. r. o. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

97/5/ZM/2020 Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2/12, k. ú. Všetuly 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
podání žádosti o bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2/12, ostatní plocha, o výměře           
454  m2, k. ú. Všetuly, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
do vlastnictví města.  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

98/5/ZM/2020 Komplexní pozemkové úpravy Martinice 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
plán společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Martinice 
u Holešova a části k. ú. Holešov dle předloženého návrhu vypracovaného společností GB-
geodezie, spol. s r. o. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

99/5/ZM/2020 Převod pozemků - TJ Holešov - házená 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. prodej městského pozemku p. č. 1802/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 44 m2, 
k. ú. Holešov (na pozemku stojí stavba čp. 640 ve vlastnictví TJ Holešov, oddíl házené, 
z. s.), zapsanému spolku TJ Holešov, oddíl házené, IČO 04513495, za kupní cenu 500 
Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. 

2. bezúplatný převod části městského pozemku p. č. 1802/1, ostatní plocha, o výměře 
cca 1 310 m2 a pozemku p. č. 1802/2, ostatní plocha a sportoviště, o výměře 1.749 m2, 
k. ú. Holešov, z vlastnictví města Holešova do vlastnictví TJ Holešov, oddíl házené, z. 
s., IČO 04513495. Náklady bezúplatného převodu pozemků hradí TJ Holešov, oddíl 
házené, z. s. 
 

Usnesení: PŘIJATO 
 
 
 
 

 



100/5/ZM/2020 Zveřejnění záměru směny pozemků, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru směny pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde do 
vlastnictví Ing. Romana Jániše část městského pozemku p. č. 1712/1, orná půda, o výměře 
cca 178 m2, městského pozemku p. č. 1712/4, ostatní plocha, o výměře 231 m2, k. ú. 
Holešov a z vlastnictví Ing. Romana Jániše přejdou do vlastnictví města Holešova 
pozemky p. č. 346, zastavěná plocha - zbořeniště, o výměře 211 m2 a p. č. 347, zahrada, 
o výměře 198 m2, k. ú. Holešov. Náklady na směnu pozemků uhradí Ing. Roman Jániš. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

101/5/ZM/2020 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1376/4, k. ú. 
Žopy 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1376/4, ostatní plocha, o 
výměře cca 337 m2, k. ú. Žopy, za prodejní cenu 700 Kč/m2 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

102/5/ZM/2020 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 101/6, k. ú. Količín 

I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 101/6, zahrada, o výměře 803 m2, 
k. ú. Količín, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

103/5/ZM/2020 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 2989/72, k. ú. 
Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 2989/72, orná půda, o výměře 146 
m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

104/5/ZM/2020 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1424, k. ú. 
Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1424, zahrada, o výměře cca 
20 m2, k.ú. Holešov, dle předloženého a upraveného návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 
 
 

 



105/5/ZM/2020 Zveřejnění záměru prodeje id. spoluvlastnického podílu 6/8 pozemku p. č. 
629, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje id. spoluvlastnického podílu 6/8 pozemku p. č. 629, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 31 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

106/5/ZM/2020 Revokace usnesení č. 96/3/ZM/2019 - zveřejnění záměru směny pozemků, 
k. ú. Dobrotice 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. revokaci usnesení Zastupitelstva města Holešova č. 96/3/ZM/2019 ze dne 
24.06.2019, týkající se zveřejnění záměru směny pozemků,  k. ú. Dobrotice, z 
vlastnictví Pavly Zbrankové a města Holešova. 

2. zveřejnění záměru směny pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova 
přejde do vlastnictví Pavly Zbrankové pozemek p. č. 1828/32, ostatní plocha, o 
výměře 29 m2, k. ú. Dobrotice, a z vlastnictví Pavly Zbrankové přejde do vlastnictví 
města Holešova část pozemku p. č. 84/1, zahrada, o výměře cca 70 m2, k. ú. Dobrotice, 
dle předloženého návrhu. Doplatek rozdílné výměry 300 Kč/m2, finanční vyrovnání za 
převáděný strom (hodnota bude určena znaleckým posudkem) a náklady na směnu 
pozemků hradí město Holešov. 
 

Usnesení: PŘIJATO 

 

107/5/ZM/2020 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 1090, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1090, zahrada, o výměře cca 
33 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

108/5/ZM/2020 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 2990/49, k. ú. 
Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 2990/49, zahrada, o výměře 63 m2, 
k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 
 
 
 
 
 

 



109/5/ZM/2020 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 96, jehož součástí je 
stavba - budova čp. 38 Holešov, a pozemku p. č. 93, k.ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 96, zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 569 m2, jehož součástí je stavba - budova s čp. 38, a části městského pozemku p. 
č. 93, zahrada, o výměře cca 95 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

110/5/ZM/2020 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 195/1, jehož 
součástí je stavba - budova čp. 97 Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 195/1, zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je stavba - budova s čp. 97, k. ú. Holešov, dle předloženého 
návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

111/5/ZM/2020 Prodej částí městského pozemku p. č. 1868/36, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej částí městského pozemku p. č. 1868/36, zahrada, k. ú. Holešov, o výměře 
cca  103  m2 Marii a Milanu Večeřovým a cca 142 m2 Marii a Lubomíru Nábělkovým za 
kupní cenu 300 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené.   
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

112/5/ZM/2020 Prodej částí pozemků p. č. 896/7, p. č. 3703/1, p. č. 1023/42 a p. č. 896/9, 
k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej částí městských pozemků p. č.  896/7, zahrada, p. č. 3703/1, ostatní plocha, 
p.  č.  1023/42, ostatní plocha,  a p. č. 896/9, zahrada, o celkové výměře cca 9 m2, k. ú. 
Holešov, Jitce Krajčové (vlastník sousedního pozemku po ukončení dědického řízení) za 
kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

113/5/ZM/2020 Úplatné nabytí části pozemků, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
úplatné nabytí části pozemku p. č. 2600/12, ostatní plocha, a části pozemku p. č. 
2600/53, ostatní plocha, o celkové výměře cca 300 m2 (výměra pozemků bude určena 
GPL), k. ú. Holešov, z vlastnictví společnosti UNIQUE Textiles, s. r. o., do vlastnictví 
města Holešova za kupní cenu 200 Kč/m2. Náklady na vypracování GPL uhradí město.  
  
Usnesení: PŘIJATO 



114/5/ZM/2020 Prodej části pozemku p. č. 384/1, k. ú.Všetuly 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej části městského pozemku p. č. 384/1, ostatní plocha, o výměře cca 40 m2, k. ú. 
Všetuly, společnosti E.ON Distribuce, a. s., IČO 28085400, za kupní cenu 500 Kč/m2 + 
náklady s prodejem spojené.  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

115/5/ZM/2020 Úplatné nabytí části pozemku p. č. 1824/1, k. ú. Dobrotice 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. úplatné nabytí části pozemku p. č. 1824/1, vodní plocha, o výměře cca 700 
m2 (výměra pozemku bude určena GPL), p. č. 135/3, 135/4, 135/9 a 135/10 o 
výměře cca 35 m2, k. ú. Dobrotice, z vlastnictví Ludmily Harárové do vlastnictví města 
Holešova za kupní cenu 1.200 Kč/m2. Náklady na vypracování GPL uhradí město.   

2. úplatné nabytí pozemku p. č. 1825, vodní plocha, o výměře 59 m2, k. ú. 

Dobrotice,  z  vlastnictví Jarmily Ambrožové do vlastnictví města Holešova za kupní 

cenu 1.200 Kč/m2.  
 

Usnesení: PŘIJATO 

 

 
116/5/ZM/2020 Prodej části městského pozemku p. č. 93, zahrada, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej části městského pozemku p. č. 93, zahrada, o výměře cca 24 m2, k. ú. 
Holešov, Miroslavu Hublíkovi za kupní cenu 5.000 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

117/5/ZM/2020 Podání žádosti o převod pozemků na UZSVM 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
podání žádosti o bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2600/39, ostatní plocha, o výměře 
232 m2, a parc. č. 3546/3, ostatní plocha, o výměře 59 m2, k. ú. Holešov, z vlastnictví 
ČR, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Holešova. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

118/5/ZM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - R. a M. Navrátilovi 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
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 Radoslav a Milada 
Navrátilovi, 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 2016-2020. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

119/5/ZM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - UNIQUE 
Textiles,   s.  r. o. (3. žádost) 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
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 města Holešov, který podala 
společnost UNIQUE Textiles, s. r. o.,  dne 20.08.2020, a to pod podmínkou, že se 
navrhovatel bude podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 
stavebního zákona. Ve změně územního plánu bude prověřen požadavek na vymezení 
části pozemku p. č. 2600/12, k. ú. Holešov, cca 240 m2 jako plochy smíšené výrobní (SP). 
Pořizování této změny bude zahrnuto do projednání Zprávy o uplatňování Územního plánu 
Holešov za uplynulé období 2016-2020. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

120/5/ZM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Ing. Tomáš Chlápek 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
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  Ing. Tomáš Chlápek, a 
to pod podmínkou, že se navrhovatel bude podílet na úhradě nákladů za její zpracování 
v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Ve změně  územního plánu bude prověřeno 
vymezení  části pozemku p. č. 1004,  k. ú. Žopy,  (v délce cca 50 m) vč. částí navazujících 
pozemků p. č. 1003 a 1002, k. ú. Žopy, na plochu umožňující výstavbu rodinného domu. 
Návrh na pořízení změny bude zahrnut do Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov 
za uplynulé období. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

121/5/ZM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Světlá, spol. s r. o. 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
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 města Holešov, který podala společnost 
Světlá, spol.  s r. o.,  dne 25.08.2020, a to pod podmínkou, že se navrhovatel bude podílet 
na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Ve změně 
územního plánu bude prověřen požadavek na doplnění využití pozemků p. č. 1362/1 a p. 
č. 1382,  k. ú. Holešov, o bydlení v bytových domech. Pořizování této změny bude zahrnuto 
do projednání Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období 2016-
2020. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 



122/5/ZM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - M. Sýkora 

I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. d) ve spojení s  § 55a 
odst. 2 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 zkráceným 
postupem, který podal Martin Sýkora dne 27.08.2020, a spočíval v požadavku na 
vymezení pozemků p. č.  3491/1, 3491/2 a 3491/3, vše v k. ú. Holešov, na plochu rodinné 
rekreace (RI). 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

123/5/ZM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - R. Lang 

I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. d) ve spojení s  § 55a 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění na základě návrhu na pořízení změny Územního plánu města Holešov 
zkráceným postupem, který  podal Roman Lang dne 27.08.2020, a spočíval v požadavku 
na vymezení pozemků p. č.  3491/1, 3491/2 a 3491/3, vše v k. ú. Holešov, na plochu 
rodinné rekreace (RI). 
 
Usnesení: PŘIJATO 
 

 

124/5/ZM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - František Krajča 
(žádost 3) 

I. Zastupitelstvo města Holešova stáhlo z programu jednání zprávu 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 podal František Krajča dne 
29.01.2020, a to pod podmínkou, že se navrhovatel bude podílet na úhradě nákladů za její 
zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Změnou územního plánu bude 
prověřen požadavek žadatele  na vymezení pozemku p. č. 924/1, k. ú. Všetuly, pro 
zemědělskou živočišnou výrobu. Návrh na pořízení změny bude zahrnut do Zprávy o 
uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

125/5/ZM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - požadavky město (2) 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění 
a předložené a upravené požadavky města na změnu Územního plánu 
Holešov. Požadavky budou zahrnuty do Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za 
uplynulé období 2016-2020. 
 



Usnesení: PŘIJATO

 

126/5/ZM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - požadavek město (3) 

I. Zastupitelstvo města Holešova stáhlo z programu jednání zprávu týkající se 
  
pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění 
a požadavek města  -  doplnit podmínky využití plochy OK 405 o maximální 
zastavěnost plochy objekty obchodního prodeje do 3.000 m2 (do zastavěné plochy se 
nezapočítává související dopravní a technická infrastruktura např. parkoviště, chodníky). 
Požadavek bude zahrnut do Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé 
období 2016-2020. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

127/5/ZM/2020 Návrh na změnu Územního plánu Holešov - Fr. Krajča (žádost 4) 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
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 
17.09.2020,  a to pod podmínkou, že se navrhovatel bude podílet na úhradě nákladů za její 
zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Změnou územního plánu bude 
prověřen požadavek žadatele  na vymezení pozemku p. č. 924/1, k. ú. Všetuly, na 
zahradu s možností stavby do 50 m2 pro uskladnění výpěstků a zahradního nářadí. Návrh 
na pořízení změny bude zahrnut do  Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za 
uplynulé období 2016-2020. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 

V Holešově 30.09.2020 
 
   
 
Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
starosta města 
   
 
     
 
Jakub Hřib v. r.                                                                       Oldřich Rektořík v. r.  

ověřovatel                                          ověřovatel 
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