BLATNICE
POD SVATÝM ANTONÍNKEM

VÝPIS USNESENÍ
z XI. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Blatnice pod Svatým Antonínkem
(dále jen ZOB) konaného v obřadní síni obecního úřadu dne 27. 01. 2016 v 1700 hodin
Pozn.: zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení
přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Všechny osobní
údaje fyzických osob v jednotlivých bodech zápisu a usnesení jsou
anonymizovány a jsou v souladu s §16, §17 a §95 zákona o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, k nahlédnutí na obecním úřadu.
Usnesení č. 01/Z 11/16
Zastupitelstvo obce Blatnice pod Svatým Antonínkem schvaluje za zapisovatelku a
skrutátorku 11. ZOB p. Kamilu Novákovou.
/7, 0, 0/
Usnesení č. 02/Z 11/16
Zastupitelstvo obce Blatnice pod Svatým Antonínkem schvaluje za ověřovatele zápisu p.
Milana Zedku a Mgr. Pavlu Kopečnou Hruškovou.
/7, 0, 0/
Usnesení č. 03/Z 11/16
ZOB schvaluje navržený program XI. zasedání Zastupitelstva obce Blatnice pod Svatým
Antonínkem včetně výše doplněných bodů.
/7, 0, 0/
Usnesení č. 04/Z 11/16
ZOB schvaluje finanční spoluúčast obce na financování sociálních služeb v obvodu ORP
Veselí nad Moravou na rok 2016 v maximální výši 212. 028,- Kč. Spoluúčast bude
realizována za podmínky, že služba úspěšně projde dotačním řízením Jihomoravského kraje
podle Pravidel řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2016 v
oblasti podpory poskytování sociálních služeb.
/7, 0, 0/
Usnesení č. 05/Z 11/16
ZOB schvaluje zrušení usnesení č. 13/Z 10/15 a usnesení č. 15/Z 10/15 z 10. ZOB ze dne
09. 12. 2016.
/7, 0, 0/
Usnesení č. 06/Z 11/16
ZOB schvaluje žádost p. XY, Blatnice pod Sv. Ant. č. p. ..... o pronájem hospůdky na hřišti,
parc. č. st. 889 v k. ú. Blatnice pod Sv. Ant.
/7, 0, 0/
Usnesení č. 07/Z 11/16
ZOB schvaluje cenový návrh firmy Vratová technika s. r. o. v ceně 246. 414,-Kč včetně
DPH.
/7, 0, 0/
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Usnesení č. 08/Z 11/16
ZOB schvaluje odložení hlasování bodu č. 2.4. do příštího zasedání ZOB.
/7, 0, 0/
Usnesení č. 09/Z 11/16
ZOB neschvaluje žádost o vyjádření k realizaci stavby - Blatnice, Hlavní, obnova kNN.
/0, 6, 1/
Usnesení č. 10/Z 11/16
ZOB schvaluje žádost o směnu obecního poz. parc. č. 4402/6 o výměře 756 m2 v trati
"Ochránky" za poz. parc. č. 2632/334 v trati "Nivky" u studní (nad Hájkem) o výměře 888 m2.
/7, 0, 0/
Usnesení č. 11/Z 11/16
ZOB schvaluje žádost FK Blatnice pod Svatým Antonínkem o přidělení pořadatelství hlavní
poutě 19. 6. 2016 s tím, že pořadatelé podepíší před konáním poutě s obcí smlouvu, ve které
budou přesně stanovené podmínky organizace parkování, provozu zábavních atrakcí,
stánkového prodeje, termínu úklidu a vyúčtování vybraných poplatků.
/7, 0, 0/
Usnesení č. 12/Z 11/16
ZOB schvaluje žádost o vyhrazení trvalého parkovacího místa na parc. č. 4616/2 v k. ú.
Blatnice pod Sv. Ant. dle přiloženého nákresu.
/7, 0, 0/
Usnesení č. 13/Z 11/16
ZOB schvaluje žádost o vyhrazené parkovací místo, které bude po dohodě s obcí vytýčeno (v
žádosti nebyl nákres doložen).
/7, 0, 0/
Usnesení č. 14/Z 11/16
ZOB schvaluje odložení hlasování bodu č. 2.10. do příštího zasedání ZOB.
/7, 0, 0/
Usnesení č. 15/Z 11/16
ZOB schvaluje darovací smlouvu - Siempelkamp CZ, s. r. o. ve výši 40. 000,- Kč na
vybavení učeben v ZŠ a MŠ Blatnice pod Sv. Ant.
/7, 0, 0/
2.13. Doba stanovená pro uzavírání manželství v roce 2016

Doba stanovená pro uzavírání manželství v roce 2016
na Obecním úřadě Blatnice pod Svatým Antonínkem
leden
únor
březen
duben
květen
červen

--sobota 13. února
sobota 12. března
sobota 9. dubna
sobota 7. května
sobota 4. června

--sobota 20. února
sobota 19. března
sobota 23. dubna
sobota 21. května
sobota 18. června
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červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

sobota 2. července
sobota 20. srpna
sobota 10. září
sobota 8. října
sobota 12. listopadu
sobota 10. prosince

sobota 23. července
sobota 27. srpna
sobota 24. září
sobota 22. října
sobota 26. listopadu
---

Doba pro uzavírání manželství na Obecním úřadu Blatnice pod Svatým Antonínkem se
stanovuje ve výše uvedených dnech v čase od 9.00 hodin do 13.00 hodin (čas zahájení
obřadu).
Dále se stanovuje místnost pro uzavírání manželství - obřadní síň v budově Obecního úřadu
Blatnice pod Svatým Antonínkem č. p. 28, Blatnice pod Svatým Antonínkem.
Schváleno Zastupitelstvem obce Blatnice pod Svatým Antonínkem dne 27. ledna 2016
usnesením č. ..............
Pozn.:
Uzavření manželství ve stanovené době a v úředně určené místnosti nepodléhá správnímu
poplatku.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Blatnice pod Svatým Antonínkem a též způsobem umožňujícím
dálkový přístup na adrese www.obecblatnice.cz

Usnesení č. 16/Z 11/16
ZOB schvaluje dobu pro uzavírání manželství v roce 2016.
/7, 0, 0/
Usnesení č. 17/Z 11/16
ZOB schvaluje žádost o připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"
/6, 0, 1/
Usnesení č. 18/Z 11/16
ZOB schvaluje žádost o přidělení pořadatelské služby na místní pouti 13. 6. 2016 - SDH
Blatnice pod Sv. Ant.
/7, 0, 0/
Usnesení č. 19/Z 11/16
ZOB schvaluje žádost o přidělení pořadatelské služby na děkovné pouti 28. 8. 2016 - SDH
Blatnice pod Sv. Ant.
/7, 0, 0/
Usnesení č. 20/Z 11/16
ZOB schvaluje smlouvu o dílo č. 3/2016/UH - Labtech s. r. o. a Služby obce Blatnice,
příspěvková organizace a č. 4/2016/UH - Labtech s. r. o. a Obec Blatnice pod Sv. Ant. odběr a analýza odpadních vod z ČOV a odběr a analýza pitných vod.
/7, 0, 0/
Usnesení č. 21/Z 11/16
ZOB schvaluje žádost o přidělení pořadatelské služby na pouti Matice svatoantonínské 5. 6.
2016 - Matice svatoantonínská Blatnice pod Sv. Ant.
/7, 0, 0/
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2.19. Zadání územního plánu, připomínky občanů
Jednotlivé připomínky k územnímu plánu:
Hlasování jednotlivě 1. ........................................., Blatnice pod Sv. Ant.
 Požadavek - poz. parc. č. 1821/1 zařadit do zóny obytné nebo občanské vybavenosti v
kombinaci s bydlením;
 funkční využití v ÚPO - ochranné a záchytné příkopy; je vymezen jako veřejně
prospěšná stavba (záchytná vodní nádrž - poldr);
 stanovisko pořizovatele - řešení ponechat na zpracovateli územního plánu; (prověřit
výše uvedený pozemek z hlediska zajištění ochrany před přírodní a živelnou
katastrofou);
Usnesení č. 22/Z 11/16
ZOB schvaluje stanovisko pořizovatele - řešení ponechat na zpracovateli územního plánu;
(prověřit výše uvedený pozemek z hlediska zajištění ochrany před přírodní a živelnou
katastrofou)
/7, 0, 0/
2. ..........................., Hodonín
 Požadavek - poz. parc. č. 1821/4 zařadit do zóny obytné nebo občanské vybavenosti v
kombinaci s bydlení;
 funkční využití v ÚPO - ochranné a záchytné příkopy; je vymezen jako veřejně
prospěšná stavba (záchytná vodní nádrž - poldr);
 stanovisko pořizovatele - řešení ponechat na zpracovateli územního plánu; (prověřit
výše uvedený pozemek z hlediska zajištění ochrany před přírodní a živelnou
katastrofou);
Usnesení č. 23/Z 11/16
ZOB schvaluje stanovisko pořizovatele - řešení ponechat na zpracovateli územního plánu;
(prověřit výše uvedený pozemek z hlediska zajištění ochrany před přírodní a živelnou
katastrofou)
/7, 0, 0/
3. ......................................., Blatnice pod Sv. Ant.
 Požadavek - poz. parc. č. 4583/38, 4610/44, 4583/59, st. 1290, část poz. parc. č.
4608/4 zařadit do zóny obytné nebo občanské vybavenosti v kombinaci s bydlením;
 funkční využití v ÚPO - občanská vybavenost s možností bydlení správce
 stanovisko pořizovatele - úpravu přípustného využití ponechat na zvážení zpracovatele
a stanovisku dotčeného orgánu;
Usnesení č. 24/Z 11/16
ZOB schvaluje požadavek - poz. parc. č. 4583/38, 4610/44, 4583/59, st. 1290, část poz. parc.
č. 4608/4 zařadit do zóny obytné nebo občanské vybavenosti v kombinaci s bydlením
/7, 0, 0/
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4. ......................................, Blatnice pod Sv. Ant.
 Požadavek - poz. parc. č. 4610/57 a 4610/46 zařadit do zastavěného území a odstranit
plochu s funkčním využitím lesoparky, ochranná a izolační plošná zeleň;
 funkční využití v ÚPO - areály drobné výroby a služeb s možností bydlení správce a
lesoparky, ochranná a izolační plošná zeleň (LP);
 stanovisko pořizovatele - pozemky se nachází v zastavitelném území; do zastavěného
území lze pozemky zahrnout tehdy, pokud je na nich realizovaná stavba a ta je
zapsaná v katastru nemovitostí; plocha s ozn. LP bude zpracovatelem upřesněna v
návrhu územního plánu;
Usnesení č. 25/Z 11/16
ZOB schvaluje stanovisko pořizovatele - pozemky se nachází v zastavitelném území; do
zastavěného území lze pozemky zahrnout tehdy, pokud je na nich realizovaná stavba a ta je
zapsaná v katastru nemovitostí; plocha s ozn. LP bude zpracovatelem upřesněna v návrhu
územního plánu
/7, 0, 0/
5. ....................................., Blatnice pod Sv. Ant.
 Požadavek - poz. parc. č. 4616/8 a st. 1311 zařadit do ploch pro bydlení;
 funkční využití v ÚPO - občanská vybavenost s možností bydlení správce;
 stanovisko pořizovatele - řešení ponechat na zpracovateli územního plánu;
Usnesení č. 26/Z 11/16
ZOB schvaluje požadavek poz. parc. č. 4616/8 a st. 1311 zařadit do ploch pro bydlení
/7, 0, 0/
6. .................................., Blatnice pod Sv. Ant.
 Požadavek - rozšíření plochy bydlení v RD s příslušenstvím v kombinaci s obchodní
činností na poz. parc. č. 3724/2 a 3724/3;
 funkční využití v ÚPO - plochy pro dopravu a technické vybavení s plochami veřejné
a rozptýlené zeleně;
 stanovisko pořizovatele - řešení ponechat na zpracovateli územního plánu;
Usnesení č. 27/Z 11/16
ZOB schvaluje požadavek - rozšíření plochy bydlení v RD s příslušenstvím v kombinaci s
obchodní činností na poz. parc. č. 3724/2 a 3724/3
/7, 0, 0/
7. ................................, Blatnice pod Sv. Ant.
 Požadavek - na pozemcích parc. č. 690/998, 690/996, 690/994 a 690/993 umožnit
výstavbu skladovacích a výrobních prostorů pro zemědělskou činnost;
 funkční využití v ÚPO - plochy zemědělské prvovýroby - orná půda;
 stanovisko pořizovatele - řešení ponechat na zvážení zpracovatele a stanovisku
dotčeného orgánu;
Usnesení č. 28/Z 11/16
ZOB schvaluje požadavek na pozemcích parc. č. 690/998, 690/996, 690/994 a 690/993
umožnit výstavbu skladovacích a výrobních prostorů pro zemědělskou činnost
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/7, 0, 0/
8. ................................................., Blatnice pod Sv. Ant.
 Požadavek - na poz. parc. č. 4855/1, 4854/4, 4851/5, 4847/3, 4846/2 a 4842/5 umožnit
výstavbu rodinného domu;
 funkční využití v ÚPO - malovýrobní plochy zemědělské půdy s převahou vinohradu;
 stanovisko pořizovatele - výše požadované využití pro danou plochu se nám nejeví
jako vhodné - nenavazuje na plochu obdobného charakteru a technická infrastruktura
není dostupná;
Usnesení č. 29/Z 11/16
ZOB schvaluje stanovisko pořizovatele - výše požadované využití pro danou plochu se nám
nejeví jako vhodné - nenavazuje na plochu obdobného charakteru a technická infrastruktura
není dostupná
/7, 0, 0/
9. .................................., Blatnice pod Sv. Ant.
 Požadavek - zahrnutí poz. parc. č. 5584/2, 5584/1 a 5584/3 do zastavitelného území
obce;
 funkční využití v ÚPO - plochy pro dopravu a technické vybavení s plochami veřejné
a rozptýlené zeleně;
 stanovisko pořizovatele - pozemky jsou v současně platném územním plánu zahrnuty
do zastavěného území;
Usnesení č. 30/Z 11/16
ZOB schvaluje požadavek - zahrnutí poz. parc. č. 5584/2, 5584/1 a 5584/3 do zastavitelného
území obce
/7, 0, 0/
10. ................................., Blatnice pod Sv. Ant.
 Požadavek - zahrnutí poz. (parc. č. nejsou uvedena) do zóny bydlení;
 funkční využití v ÚPO
 stanovisko pořizovatele - dle přiložené situace předpokládáme, že se jedná o pozemky
parc. č. 5852/19, 5852/317 - 5852/322, současné funkční využití - plochy pro sport a
rekreaci; řešení ponechat na zpracovateli územního plánu;
Usnesení č. 31/Z 11/16
ZOB schvaluje požadavek - zahrnutí poz. parc. č. 5852/19, 5852/317 - 5852/322
do zóny bydlení
/7, 0, 0/
11. .................................., Blatnice pod Sv. Ant.
A.
 Požadavek - všechny stávající plochy vymezené pro bydlení v kombinaci s
podnikáním změnit na samostatné bydlení, samostatné podnikání, samostatnou
občanskou vybavenost, ne v kombinaci s bydlením;
 funkční využití v ÚPO
 stanovisko pořizovatele - řešení ponechat na zpracovateli územního plánu;
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Usnesení č. 32/Z 11/16
ZOB schvaluje stanovisko pořizovatele - řešení ponechat na zpracovateli územního plánu
/7, 0, 0/
B.
 Požadavek - lokalita "Stará Hora" - přípustnost rozvoje vinařství, areály vinařské
výroby a služeb, ubytovací kapacity s možností bydlení správce, vinařských provozů a
zemědělské prvovýroby;
 funkční využití v ÚPO
 stanovisko pořizovatele - funkční využití pro lokalitu "Stará Hora" a stanovení
přípustného využití se bude odvíjet především od stanoviska dotčeného orgánu, tj.
Ministerstva kultury;
Usnesení č. 33/Z 11/16
ZOB schvaluje stanovisko pořizovatele - funkční využití pro lokalitu "Stará Hora" a
stanovení přípustného využití se bude odvíjet především od stanoviska dotčeného orgánu, tj.
Ministerstva kultury
/7, 0, 0/
C.
 Požadavek - rozšíření výstavby vinařských provozů směr "Kamenice" po obou
stranách;
 funkční využití v ÚPO
 stanovisko pořizovatele - nejeví se jako vhodné rozšiřovat výstavbu do nezastavěného
území;
Usnesení č. 34/Z 11/16
ZOB schvaluje požadavek – rozšíření výstavby vinařských provozů směr Kamenice po obou
stranách
/6, 0, 1/
D.
 Požadavek - poz. parc. č. 4608/50 v lokalitě "Kratiny" zařadit jako plochu pro
průmyslové, výrobní, zemědělské a skladovací využití;
 funkční využití v ÚPO - plochy pro sport a rekreaci
 stanovisko pořizovatele - výše požadované využití pro danou plochu se nám nejeví
jako vhodné - nenavazuje na plochu obdobného charakteru a technická infrastruktura
není dostupná;
Usnesení č. 35/Z 11/16
ZOB schvaluje stanovisko pořizovatele - výše požadované využití pro danou plochu se nám
nejeví jako vhodné - nenavazuje na plochu obdobného charakteru a technická infrastruktura
není dostupná
/7, 0, 0/
E.
 Požadavek - zachování stávající průmyslové zóny v trati "Pod vinohrady";
 funkční využití v ÚPO
 stanovisko pořizovatele - předpokládá se zachování stávající průmyslové zóny;
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Usnesení č. 36/Z 11/16
ZOB schvaluje stanovisko pořizovatele - předpokládá se zachování stávající průmyslové
zóny
/7, 0, 0/
F.
 Požadavek - vytvořit plochu pro bydlení v kombinaci s podnikáním na poz. parc. č.
5006 v k. ú. Lipov v lokalitě "Lipovska" a zahájit výměnu katastrálního území s obcí
Lipov;
 funkční využití v ÚPO
 stanovisko pořizovatele - jedná se o pozemek na k. ú. Lipov, z toho důvodu
považujeme podanou připomínku za irelevantní; výměna katastrálního území s obcí
Lipov není předmětem řešení územního plánu;
Usnesení č. 37/Z 11/16
ZOB schvaluje stanovisko pořizovatele - jedná se o pozemek na k. ú. Lipov, z toho důvodu
považujeme podanou připomínku za irelevantní; výměna katastrálního území s obcí Lipov
není předmětem řešení územního plánu
/7, 0, 0/
12. ................................., Blatnice pod Sv. Ant.
 Požadavek - vytvořit plochu pro bydlení v kombinaci s podnikáním na poz. parc. č.
5009 v k. ú. Lipov v lokalitě "Lipovska" a zahájit výměnu katastrálního území s obcí
Lipov;
 funkční využití v ÚPO
 stanovisko pořizovatele - jedná se o pozemek na k. ú. Lipov, z toho důvodu
považujeme podanou připomínku za irelevantní; výměna katastrálního území s obcí
Lipov není předmětem řešení územního plánu;
Usnesení č. 38/Z 11/16
ZOB schvaluje stanovisko pořizovatele - jedná se o pozemek na k. ú. Lipov, z toho důvodu
považujeme podanou připomínku za irelevantní; výměna katastrálního území s obcí Lipov
není předmětem řešení územního plánu
/7, 0, 0/
13. .........................................., Blatnice pod Sv. Ant.
 Požadavek - vytvořit plochu pro bydlení v kombinaci s podnikáním na poz. parc. č.
5008 v k. ú. Lipov v lokalitě "Lipovska" a zahájit výměnu katastrálního území s obcí
Lipov;
 funkční využití v ÚPO
 stanovisko pořizovatele - jedná se o pozemek na k. ú. Lipov, z toho důvodu
považujeme podanou připomínku za irelevantní; výměna katastrálního území s obcí
Lipov není předmětem řešení územního plánu;
Usnesení č. 39/Z 11/16
ZOB schvaluje stanovisko pořizovatele - jedná se o pozemek na k. ú. Lipov, z toho důvodu
považujeme podanou připomínku za irelevantní; výměna katastrálního území s obcí Lipov
není předmětem řešení územního plánu
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/7, 0, 0/
14. ...................................., Blatnice pod Sv. Ant., ....................................., Staré Město a
..............................., Staré Město
A.
 Požadavek - lokalita "Stará Hora" - přípustnost rozvoje vinařství, areály vinařské
výroby a služeb, ubytovací kapacity s možností bydlení správce, vinařských provozů a
zemědělské prvovýroby;
 funkční využití v ÚPO
 stanovisko pořizovatele - funkční využití pro lokalitu "Stará Hora" a stanovení
přípustného využití se bude odvíjet především od stanoviska dotčeného orgánu, tj.
Ministerstva kultury;
Usnesení č. 40/Z 11/16
ZOB schvaluje stanovisko pořizovatele - funkční využití pro lokalitu "Stará Hora" a
stanovení přípustného využití se bude odvíjet především od stanoviska dotčeného orgánu, tj.
Ministerstva kultury
/7, 0, 0/
B.
 Požadavek - posunout hranici ochranného pásma památkové rezervace "Stará Hora"
na konec objektu parc. č. st. 375 a 377;
 funkční využití v ÚPO
 stanovisko pořizovatele - není předmětem řešení územního plánu;
Usnesení č. 41/Z 11/16
ZOB schvaluje stanovisko pořizovatele - není předmětem řešení územního plánu
/7, 0, 0/
C.
 Požadavek - na parc. č. st. 375, 1870/1, 1876, 1881, 1871/1, 1880/2 a 1883/3 umožnit
výstavbu areálu vinařské výroby a služeb, ubytovacích kapacit s možností bydlení
správce, vinařských provozů a zemědělské prvovýroby;
 funkční využití v ÚPO - vinné sklepy malovýrobní bez ubytování, malovýrobní plochy
zemědělské půdy s převahou vinohradu, ochranné a záchytné příkopy;
 stanovisko pořizovatele - funkční využití pro lokalitu "Stará Hora" a stanovení
přípustného využití se bude odvíjet především od stanoviska dotčeného orgánu, tj.
Ministerstva kultury;
Usnesení č. 42/Z 11/16
ZOB schvaluje stanovisko pořizovatele - funkční využití pro lokalitu "Stará Hora" a
stanovení přípustného využití se bude odvíjet především od stanoviska dotčeného orgánu, tj.
Ministerstva kultury
/7, 0, 0/
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15. ..................................., Blatnice pod Sv. Ant. a ................................, Blatnice pod Sv. Ant.
 Požadavek - viz. podané připomínky
 funkční využití v ÚPO
 stanovisko pořizovatele - ve svých připomínkách převážně navrhují úpravy v textové
a grafické části současně platného územního plánu obce Blatnice pod Sv. Ant. včetně
jeho změn; nově zpracovávaný územní plán bude mít vlastní textovou a grafickou část
a s největší pravděpodobností nebude využívat totožné funkční využití jednotlivých
ploch dle stávajícího územního plánu - připomínku považujeme za irelevantní;
Usnesení č. 43/Z 11/16
ZOB schvaluje stanovisko pořizovatele ve svých připomínkách převážně navrhují úpravy v
textové a grafické části současně platného územního plánu obce Blatnice pod Sv. Ant. včetně
jeho změn; nově zpracovávaný územní plán bude mít vlastní textovou a grafickou část a s
největší pravděpodobností nebude využívat totožné funkční využití jednotlivých ploch dle
stávajícího územního plánu - připomínku považujeme za irelevantní;
/7, 0, 0/
16. ................................, Blatnice pod Sv. Ant., ............................, Blatnice pod Sv. Ant.,
.................................., Veselí n. Mor., ................................, Veselí n. Mor.
A.
 Požadavek - lokalita "Stará Hora" - přípustnost rozvoje vinařství, areály vinařské
výroby a služeb, ubytovací kapacity s možností bydlení správce, vinařských provozů a
zemědělské prvovýroby;
 funkční využití v ÚPO
 stanovisko pořizovatele - funkční využití pro lokalitu "Stará Hora" a stanovení
přípustného využití se bude odvíjet především od stanoviska dotčeného orgánu, tj.
Ministerstva kultury;
Usnesení č. 44/Z 11/16
ZOB schvaluje stanovisko pořizovatele - funkční využití pro lokalitu "Stará Hora" a
stanovení přípustného využití se bude odvíjet především od stanoviska dotčeného orgánu, tj.
Ministerstva kultury
/7, 0, 0/
B.
 Požadavek - lokalita "Stará Hora" - posunout hranici ochranného pásma Památkové
rezervace na parc. č. 2034, 2035, st. 406, 409/1, 6786, 2057, 2052;
 funkční využití v ÚPO
 stanovisko pořizovatele - není předmětem řešení územního plánu;
Usnesení č. 45/Z 11/16
ZOB schvaluje stanovisko pořizovatele - není předmětem řešení územního plánu
/7, 0, 0/
C.
 Požadavek - umožnit výstavbu areálu vinařské výroby a služeb, ubytovacích kapacit s
možností bydlení správce, vinařských provozů a zemědělské prvovýroby na poz. parc.
č. 2034, 2035, 406, 2036/3, 2057, 2052, 2053/1, 2056/1;
 funkční využití v ÚPO - vinné sklepy malovýrobní bez ubytování;
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 stanovisko pořizovatele - funkční využití pro lokalitu "Stará Hora" a stanovení
přípustného využití se bude odvíjet především od stanoviska dotčeného orgánu, tj.
Ministerstva kultury;
Usnesení č. 46/Z 11/16
ZOB schvaluje stanovisko pořizovatele - funkční využití pro lokalitu "Stará Hora" a
stanovení přípustného využití se bude odvíjet především od stanoviska dotčeného orgánu, tj.
Ministerstva kultury
/7, 0, 0/
D.
 Požadavek - lokalita "Malý Řádek" - prodloužit místní komunikaci k RD č. p. 902, st.
p. 144/2;
 funkční využití v ÚPO - občanská vybavenost v kombinaci s bydlením, užitková
zeleň, zahrady;
 stanovisko pořizovatele - řešení ponechat na zpracovateli územního plánu;
Usnesení č. 47/Z 11/16
ZOB schvaluje stanovisko pořizovatele - řešení ponechat na zpracovateli územního plánu
/7, 0, 0/
17. .............................., Blatnice pod Sv. Ant., .............................., Blatnice pod Sv. Ant.
 Požadavek v lokalitě "Rybníčky" - na poz. parc. č. 4466/1, 4466/2, 4468/6, 4468/5,
4468/1, 4468/2, 4468/3, 4468/4, 4468/7, 4468/8, 4470/1, 4470/2, 4470/3 možnost
umístění přístřešku pro ovce, uskladnění krmiva, možnost oplocení a instalace
ohradníku pro chov ovcí;
 funkční využití v ÚPO - plochy zemědělské prvovýroby - orná půda;
 stanovisko pořizovatele - řešení ponechat na zpracovateli územního plánu;
Usnesení č. 48/Z 11/16
ZOB schvaluje požadavek v lokalitě "Rybníčky" - na poz. parc. č. 4466/1, 4466/2, 4468/6,
4468/5, 4468/1, 4468/2, 4468/3, 4468/4, 4468/7, 4468/8, 4470/1, 4470/2, 4470/3 možnost
umístění přístřešku pro ovce, uskladnění krmiva, možnost oplocení a instalace ohradníku pro
chov ovcí
/7, 0, 0/
18. ................................., Blatnice pod Sv. Ant., .........................., Blatnice pod Sv. Ant.
 Požadavek - lokalita "Stará Hora" - přípustnost rozvoje vinařství, stavba drobné
vinařské stavby - sklepa na poz. parc. č. 71/1 a 71/2;
 funkční využití v ÚPO - vinné sklepy stávající malovýrobní v zahrádkách, bez
možnosti rozvoje či nové výstavby;
 stanovisko pořizovatele - - funkční využití pro lokalitu "Stará Hora" a stanovení
přípustného využití se bude odvíjet především od stanoviska dotčeného orgánu, tj.
Ministerstva kultury;
Usnesení č. 49/Z 11/16
ZOB schvaluje stanovisko pořizovatele - funkční využití pro lokalitu "Stará Hora" a
stanovení přípustného využití se bude odvíjet především od stanoviska dotčeného orgánu, tj.
Ministerstva kultury
/7, 0, 0/
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Usnesení č. 50/Z 11/16
ZOB schvaluje zadání územního plánu Blatnice pod Svatým Antonínkem, upravené na
základě výsledků projednání, jako závaznou instrukci pro zpracování další etapy - tj. návrhu
územního plánu. ZOB odsouhlasilo zapracování připomínek do územního plánu.
/7, 0, 0/
Usnesení č. 51/Z 11/16
ZOB schvaluje žádost o odkoupení pozemku parc. č. 276/1 v k. ú. Blatnice pod Sv. Ant. Manželé XY, Blatnice pod Sv. Ant. .....
/7, 0, 0/
Usnesení č. 52/Z 11/16
ZOB schvaluje OZV č. 1/2016, kterou se mění a doplňuje OZV č. 2/2013, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
/7, 0, 0/
Usnesení č. 53/Z 11/16
ZOB schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti - ŘSD
ČR, státní p. o.
/7, 0, 0/

Lenka Fojtíková v.r.
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