
 
Usnesení 

ze zasedání Zastupitelstva Obce Jiřetín pod Bukovou konaného dne 15.3.2023 
 

Usnesení č. 1/2023 

Zastupitelstvo obce  souhlasí s podmínkami prodeje (tzv. technickými podmínkami) 
uvedenými v části A dopisu Správy železnic, státní organizace týkající se převodu 
části p. č. 7549 v obci a k.ú. Jiřetín pod Bukovou z vlastnictví České republiky do 
vlastnictví Obce Jiřetín pod Bukovou. 
Zastupitelstvo obce současně prohlašuje, že přebírá spolu s nabývaným majetkem i 
případné ekologické závazky s tímto majetkem spojené, bere na sebe povinnost 
plynoucí z jejich odstraňování a nebude od prodávajícího požadovat jejich náhradu. 
 
Usnesení č. 2/2023 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohody o umístění stavby se společností ČEZ Distribuce, a. s. 
IČ 24729035, DIČ CZ24729035 se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, PSČ 405 02 k pozemků parc.č 7079/2, 7075/4, 7075/5, 7075/3, 7066/1, 
7079/1 a 7027 to vše v obci a v k.ú. Jiřetín pod Bukovou za podmínek uvedených ve 
smlouvě. 
 
Usnesení č. 3/2023 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtového opatření č. 1/2023. 
 
Usnesení č. 4/2023 

Zastupitelstvo obce konstatuje po ověření   
ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že Změna č. 3 
Územního plánu Jiřetín pod Bukovou není v rozporu s politikou územního rozvoje, s 
územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a 
se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu. 
 

Usnesení č. 5/2023 

Zastupitelstvo obce vydává 
ve smyslu ust. § 6 odst. 5 písm. c) a za použití ust. § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, v souladu s ust. § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů a s ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, opatřením obecné povahy Změnu č. 3 
Územního plánu Jiřetín pod Bukovou.   
                                                    
 
                                                                                    ing. Josef Kucin  
                                                                                             starosta 
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