
Usnesení ě. 3.2009
ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry konaného dne 13. 5. 2009

v.t8:00 hodin na obecnÍm úřadu, Pražská 137,2s244 Psáry

UsNEsENi č. 20,3.2009
Zastupitelstvo obce Psáry přija|o toto usnesení:

l . s chva lu j e
1.l záměr pronájmu pozemků parc.č' 37912 o výměře 8026 m", 343|21o výměře 1410 m2 a st. 573 o
výměře 195 m" vše k.ú. Do|ní Jirčany
2-| záměr pronájmu pozemků parc.č. PK22l1 o výměře 7573 m2 a st' 303 o výměře 171 m2 vŠe v k.Ú'
Psáry.

USNESENí č.2íl3.2oo9
Zastupite|stvo obce Psáry přija|o toto usnesení:

l .  r o zhod  l o
Ce|kem o 137 návrzÍch na pořízení změny územnÍho p|ánu sídelních úfuarů Psáry a Do|níJirčany na
zák|adě posouzení a stanoviska pořizovate|e v souladu s $ 46 odst. 3 stavebního zákona takto:
a) vyhovuje se 18 návrhům na pořízení změny č' 5 Územního p|ánu síde|ních útvarů Psáry a Do|ní
JirČany, uvedeným pod poř. č' 3, 11, 33, 34, 35, 38, 45, 50, 52,54a,65, 68, 71,74,94, 96, 97,1,|1
v pří|oze ě. 1 tohoto usnesení;
b) vyhovuje se částečně 4 návrhům na pořízení změny č' 5 územního p|ánu sídelních Útvarů Psáry
a Do|ní Jirčany, uvedeným pod poř. č. 40, 88, 99, 101 v příloze č. 1 tohoto usnesení;
c) vzalo na vědomí 5 návrhů na pořízenízměny č. 5 územního plánu sídelních úfuarů Psáry a Do|ní
Jirčany, uvedený pod poř. ě. 6' 13' 37,54b,54c pří|ohy č. 1 tohoto usnesení;
d) nevyhovuje se 110 návrhům na pořízení změny č. 5 územního p|ánu síde|ních útvarů Psáry
a Do|ní Jirčany, uvedeným pod poř. ě,. 1,2, 4, 5,7-1o, 12, 14-32,36' 39' 4144, 4649,51, 53, 55.64,
66,67,69,70,72,73,75-87,89-93 '  95,98,  100a,  100b,  102.110c pří|ohyě.  1tohotousnesení;

l l . s chva lu j e
a) zařazeni návrhů na pořízenízměny č. 5 územního p|ánu síde|ních úfuarů Psáry a Do|níJirěany,

uvedených v pří|oze ě. 1 tohoto usnesení, kteným bylo vyhověno nebo vyhověno částeěně, do
zadánÍ změny č. 5 územního p|ánu sídelních útvaru Psáry a Dolní JirČany a prověřit moŽnostijejich
řešení;

b) podněty obce Psáry uvedené v pří|oze č. 2 tohoto usnesení a jejich zařazeni do zadáni změny č' 5
územního plánu síde|ních útvarů Psáry a Do|ní Jirčany.

l | l . u k | ádá
obecnímu úřadu Psáry informovat o výsledku jednání zastupite|stva obce k návrhům na pořízení
změny č. 5 Územního p|ánu síde|ních Úfuarů Psáry a Do|ní Jirčany bezodk|adně jejích navrhovate|e
a úřad Územního p|ánování d|e $ 46 ího zákona:

#,/d/,fu/,ú
starostka

Jana Va|ášková

,,čístovánÍ jednotliuých usnesení jde včíselné řadě od počátku roky. Zveřejňované asnesení je upravena zdúvodu
dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobnÍch údajŮ dle ZC 101/2000 sb., o ochraně osobnÍch Údajů'"

Vyvěšeno: .4h. 5 Zoa.Í Sejmuto:


