
USNESENÍ  

č. 6/2017 

ze zasedání zastupitelstva Města Klecany, které se konalo dne  5. 10. 2017 za 

přítomnosti 10 členů zastupitelstva 

Zastupitelstvo města na svém řádném zasedání 

I. SCHVALUJE    

1) návrhovou komisi ve složení: Ing. Bendl, Ing. Černý, p. Medek 

2) ověřovatele zápisu:  Mgr. Stanislavová, p. Šebek  

3) program zasedání 

4) průběh diskuse ke každému bodu zvlášť 

5) rozšíření přílohy č. 2 usnesení č. 4/2017 ze dne 15. 6. 2017 – Podněty města 

Klecany na pořízení č. 4 změny územního plánu města Klecany o body č. 4) a 

5) a jejich zařazení do Pokynů pro zpracování návrhu změny č. 4 územního 

plánu Klecany, které budou součástí Zprávy o uplatňování územního plánu 

Klecan a prověřit možnosti jejich řešení 

− bod č. 4) prověřit úpravu ukazatele zastavěnosti plochy na plochách 

určených pro výstavbu RD tak, aby zastavěná plocha tvořila maximálně 

30% plochy stavební parcely a zeleň minimálně 40% plochy stavební 

parcely 

− bod č. 5) prověřit možnosti úprav územního plánu: 

o odstranit navrhovaný most přes Vltavu v Klecánkách 

o doplnit v seznamu chráněných budov v textové části územního plánu v 

kapitole 2.2.1. v odstavci „Hodnoty urbanistické, architektonické a 

sochařské“ Špejchar u Beznosků a Dellinovu prvorepublikovou 

funkcionalistickou vilu 

o odstranit ze seznamu chráněných budov v textové části územního plánu 

v kapitole 2.2.1. v odstavci „Současná hodnotná architektura“ bytové 

domy pod kostelem a na náměstí 

6) podpis dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí veřejné finanční 

podpory č. 1/2017, uzavřené dne 3. 4. 2017 mezi městem Klecany a TJ Sokol 

Klecany z. s. 



7) RO č. 5/2017 v předloženém znění  

8) OZV č. 3/2017, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství 

9) úplnost přehledu přijatých usnesení 

 

II. BERE NA VĚDOMÍ 

1) petici občanů k provozu restaurace Farm Table a způsob vyřízení  

2) zprávu o činnosti MP  

 

Usnesení zpracovala návrhová a volební komise ve složení:   

Ing. Bendl, Ing. Černý, p. Medek.  

 

Usnesení bylo schváleno 10 hlasy přítomných zastupitelů. 

 

Ověřovatelé: 

 

 

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

   Mgr. Eva Stanislavová           Dušan Šebek 

 

 

………………………………   …………………………………. .  

        Bc.  Daniel Dvořák      Ivo Kurhajec 

místostarosta          starosta 

 

 


