
Rekapitulace usnesení č. 6/2019 

ze zasedání zastupitelstva obce Hrušovany u Brna 

konaného dne 29. 8. 2019 
 

Ověřovatelé usnesení a zápisu: Ing. Roman Pospíšil 

     Miroslava Šebelová 
  

Zapisovatel:     Ing. Mgr. Pavel Kadlec 

 

 

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
1. upozornění na možný střet zájmů při rozhodování na 6. jednání ZO, dne 29. srpna 

2019; 

2. rozpočtové opatření č. 9/2019; 

 

II. Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1. program svého 6. jednání, dne 29. srpna 2019, dle písemného návrhu 3/6; 

2. aktualizaci plánu investic 2019 a doplnění o nákup multifunkčního vozidla; 

3. vícepráce a méněpráce uvedené v hlavním změnovém listu č. 3, ze dne 26. 8. 2019 na 

akci Přístavba základní školy, Masarykova 167, Hrušovany u Brna, dle uvedené 

rekapitulace, včetně změnových listů a položkových rozpočtů; 

4. dodatek č. 3 SOD „Přístavba Základní školy Hrušovany u Brna, Masarykova 167“ se 

společností BUILDSTEEL s.r.o. v ceně dle změnových listů č. 16 – 40. 

 

III. Zastupitelstvo obce zvolilo: 
1. za ověřovatele zápisu o průběhu 6. jednání ZO Hrušovany u Brna, dne 29. srpna 2019 

– Ing. Romana Pospíšila; 

2. za ověřovatele zápisu o průběhu 6. jednání ZO Hrušovany u Brna, dne 29. srpna 2019 

– Miroslavu Šebelovou. 

 

IV. Zastupitelstvo obce rozhodlo: 
1. na návrh VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., IČO 49455842, 

Soběšická č. p. 820/156, 638 00 Brno 38 v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) a § 55a odst. 

1 zákona č. 183/12006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění 

(dále jen stavební zákon) o pořízení změny územního plánu Hrušovany u Brna. 

Změna územního plánu bude pořizována zkráceným způsobem. 

Obsahem změny ÚP bude změna využití na pozemcích p. č. 1944/2 a 1944/3 a jejich 

nejbližším okolí a v koridoru a to buď: 

vyjmutí pozemků p. č. 1944/2 a 1944/3 a případně jejich nejbližšího okolí z koridoru 

technické infrastruktury vymezeného pro „Vírský oblastní vodovod, napojení 

skupinového vodovodu Vranovice“, úprava podmínek pro umístění stavby „Vírský 

oblastní vodovod, napojení skupinového vodovodu Vranovice“ a podmínek pro 

umístění jiných staveb v tomto koridoru, to vše v součinnosti se správcem sítě, pro niž 

je koridor vymezen  

nebo: 

úprava podmínek pro umístění stavby „Vírský oblastní vodovod, napojení 

skupinového vodovodu Vranovice“ a podmínek pro umístění jiných staveb v tomto 

koridoru (to vše v součinnosti se správcem sítě, pro niž je koridor vymezen), která 



umožní do doby provedení záměru „Vírský oblastní vodovod, napojení skupinového 

vodovodu Vranovice“ využití koridoru i pro jiné nekolizní záměry. 

Protože je pořízení této změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou 

navrhovatele, obec podmiňuje její pořízení úplnou úhradou nákladů uvedených v § 

55a odst. 2 písm. f) navrhovatelem. 

 

V. Zastupitelstvo obce projednalo a rozhodlo: 
1. pořízení změny Územního plánu Hrušovany u Brna, jejímž obsahem bude uvedení 

územního plánu do souladu s údaji v katastru nemovitostí. Úprava se týká vymezení 

pozemků v textové části pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření 

tak, aby bylo možné provést zápis předkupního práva do KN a stav byl v souladu se 

platnými údaji v KN.  

Tato změna, která aktualizuje vymezení pozemků pro předkupní právo, bude 

provedena, a bude-li to možné i projednávána, současně se změnou na návrh 

VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. – obojí jako změna č. I ÚP 

Hrušovany u Brna. 

 

VI. Zastupitelstvo obce určilo: 
1. Ing. arch. Dušana Knoflíčka jako zastupitele, který bude spolupracovat s 

pořizovatelem při projednávání a tvorbě územně plánovací dokumentace obce, a to na 

celé volební období 2018 – 2022. 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


