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Oznámení: 

Dne 14. 4. 2022 se bude konat v zasedací síni OÚ Chlum 
od 20:00 hodin zasedání zastupitelstva obce. 

 

 
Program: 
 

1. zahájení, 

2. projednání návrhu Územního plánu Chlum (Opatření obecné povahy č. 1/2022 - Územní 
plán Chlum), 

3. schválení rozpočtového opatření č.1/2022, 

4. informace správce lesa o stavu obecních lesů, 

5. informace o stavu přípravy stavebních parcel v obci, 

6. informace o postupu přípravy projektu obecní kanalizace, 

7. ostatní a diskuse, 

8. závěr. 
 
 
V Chlumu dne 4. 4. 2022 

 
 
 
 
Zveřejnění dokumentu 

Vývěska obecního úřadu Elektronická úřední deska 

(http://www.chlumuvlasimi.cz/urad/uredni-deska/) 

Vyvěšeno dne: 4. 4. 2022 Vyvěšeno dne: 4. 4. 2022 

Sejmuto dne:  Sejmuto dne:  

 
 
 
 
 

Ing. Miroslav Balík, Ph. D. 

  starosta 

  v.r. 



 

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov 

                         IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451 
 

 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva, které se konalo 14. 4. 2022 v zasedací síni OÚ 
Chlum od 20:00 hodin. 

 
 
Program: 
 

1. zahájení, 

2. projednání návrhu Územního plánu Chlum (Opatření obecné povahy č. 1/2022 - Územní 
plán Chlum), 

3. schválení rozpočtového opatření č.1/2022, 

4. informace správce lesa o stavu obecních lesů, 

5. informace o stavu přípravy stavebních parcel v obci, 

6. informace o postupu přípravy projektu obecní kanalizace, 

7. schválení počtu zastupitelů pro další volební období, 

8. ostatní a diskuse, 

9. závěr. 
 
 

 

 

 
 
 
Prezence: přítomno: 6, omluven: František Navrátil (viz Příloha č. 1.),  
Hosté: David Vondrák 
 
1. Ve 20:00 zahájil starosta obce p. Miroslav Balík (dále předsedající) zasedání zastupitelstva a 
navrhl doplnit program schůze o bod“ 7. schválení počtu zastupitelů pro další volební období“  a 
následně navrhl takto upravený program schválit dle bodu 1 až 9 viz výše. 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Program schůze byl schválen 
 
 
Zapisovatelem byl  předsedajícím navržen Jan Balšánek, ověřovateli zápisu Petr Zíka a Václav 
Kopecký. 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Zapisovatel a ověřovatelé byli schváleni. 
 
 
2. Starosta seznámil zastupitele se závěrečným projednáním ÚP obce Chlum. Zastupitelstvo obce 
Chlum: 
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I) Potvrzuje podle § 54 stavebního zákona: 
a) soulad územního plánu obce s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem, 
b) skutečnost, že v průběhu projednávání nebyly řešeny rozpory,  
c) soulad se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu,  
 
II) Bere na vědomí: 
a) že bylo seznámeno s vyhodnocením výsledků projednávání návrhu Územního plánu Chlum, 
b) Informaci o podaných připomínkách a námitkách k návrhu Územního plánu Chlum  
     a jejich vyhodnocením, 
 
III) IV. Vydává: 
podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), za použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2  
stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a § 171 a 
následujícího zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Územní plán Chlum 
s jeho odůvodněním formou Opatření obecné povahy č. 1/2022. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 

3. Místostarosta obce Jan Balšánek přečetl rozpočtové opatření č. 1/2022, které vypracovala účetní 
obce Eva Follerová (viz Příloha č. 2). 
Zastupitelé schvalují  rozpočtové opatření č. 2/2022. 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 
4. Předsedající předal slovo správci obecních lesů p. Václavu Kopeckému, který seznámil 
zastupitele se současným stavem lesa a s plánovanými pracemi na jaro 2022 s důrazem na  
zalesňování vzniklých holin z loňské kůrovcové těžby. Rovněž byla schválena cena za prodej 
dubového dřeva (viz Příloha č. 3) 
4. Zastupitelé berou správu správce obecních lesů na vědomí. 
 
5. Následně předsedající předal slovo zastupiteli p. Petru Zíkovi, který seznámil zastupitele se 
současnou situací s parcelami v lokalitě „U Kopeckých“. Zápis do katastru už byl proveden. 
Starosta obce doplnil informaci, že další postup (zasíťování a vybudování příjezdové cesty je 
závislý na vyřešení způsobu odkanalizování této lokality (a současně i celé obce) viz bod 6.) 
dnešního jednání zastupitelstva. 
5. Zastupitelé berou správu o stavu přípravy parcel v lokalitě „U Kopeckých“ na vědomí. 
 

6) Následně předsedající přečetl dopis od p. Ing. Petra Semeráda který seznámil zastupitele 
s možnostmi, jak změnit stávající projekt na výstavbu obecní kanalizace (viz Příloha č. 4).  
Zastupitelé si po jeho přečtení vzali čas na rozmyšlenou a další rozhodnutí (zvolení nejvhodnější 
varianty a dalšího postupu přípravy vybudování obecní kanalizace) bylo opět odloženo na neurčito. 
6. Zastupitelé berou zprávu p. Ing. Petra Semeráda na vědomí. 
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7) Nakonec předsedající navrhl projednat schválení počtu členů obecního zastupitelstva na další 
volební období (volby proběhnou v září 2022). Po krátké diskusi vzešel návrh ponechat počet 
zastupitelů stejný, jako v minulém období, tedy 7 členů (viz Příloha č. 5). 
7. Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Počet členů obecního zastupitelstva byl schválen (viz Příloha č. 5) 
 
 

9. Následovala diskuse: 

    - zastupitelé převzali seznam brigádně vysázených stromků členy SDH Chlum (viz Příloha č. 6) 

 

 

10. Nakonec zapisovatel p. Jan Balšánek přečetl přijatá usnesení.  

      Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 21:25. 
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva, které se konalo 14. 4. 2022 v zasedací síni            

OÚ Chlum od 20:00 hodin. 
 
 
Zastupitelstvo obce Chlum po projednání předložených návrhů a přednesených zpráv 
 
 

I. Potvrzuje podle § 54 stavebního zákona: 
 

a) soulad územního plánu obce s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem, 
b) skutečnost, že v průběhu projednávání nebyly řešeny rozpory,  
c) soulad se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu, 
 

 
II. Bere na vědomí: 

 
2.  a) že bylo seznámeno s vyhodnocením výsledků projednávání návrhu Územního plánu Chlum, 
     b) Informaci o podaných připomínkách a námitkách k návrhu Územního plánu Chlum  
     a jejich vyhodnocením, 
 4. správu správce obecních lesů, 
 5. správu o stavu přípravy parcel v lokalitě „U Kopeckých“, 
 6. zprávu p. Ing. Petra Semeráda o možnostech, jak změnit stávající projekt na výstavbu obecní  
     kanalizace (viz Příloha č. 4), 
 8. zprávu starosty obce o stavu „problémové investice – dluhopisy“, 
 
 
 III. schvaluje 
 
  3. rozpočtové opatření č. 1/2021, 
  7. počet členů zastupitelstva obce pro příští volební období (viz Příloha č. 5), 

 
 

IV. Vydává: 
 

  2) podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění 
      pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), za použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 
      stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,  
      územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a § 171 
      a následujícího zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Územní plán Chlum  
      s jeho odůvodněním formou Opatření obecné povahy č. 1/2022. 
 

 
V. pověřuje 

 
                                                                              - - -  
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 V Chlumu dne 14. 4. 2022                                  Zapsal: Mgr. Jan Balšánek …................................. 

 
 

 
Ověřovatelé zápisu                                                                                                                                                                                          
      
                Mgr. Petr Zíka           ............................................. 
 

                p. Václav Kopecký    .............................................      

  

                                      

                                          

 

 

 

                                                 ….....…............................... 

                                                   Ing. Miroslav Balík, Ph.D 
                                                                starosta                                                                               
 

 

 


