
 

 

                                      U s n e s e n í 
 

z 26. zasedání zastupitelstva Obce Olšany, konaného dne 22. 1.  2014                        

                                               v Olšanech 

 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zastupitelstvo obce v Olšanech 
        

 

1. Schvaluje 

    1. Zrušení bodu č. 1/1 z 23. usnesení ZO ze dne 16. 10. 2013 

    2. Pořízení změny územního plánu Obce Olšany 

    3. Určeného zastupitele starostu Ing. Libora Hakena za Obec 

        Olšany na pořízení změny ÚP Olšany 

    4. Jako pořizovatele pro změny územního plánu plánu Obce Olšany Městský  

        úřad Šumperk 

    5. Požadavky na vymezení nových zastavitelných ploch, ploch přestavby  

   1) Žadatel OP papírna, s.r.o., Olšany 

       - stávající plocha ve stávajícím územním plánu 

          plocha sídelní zeleně – Z, veřejná zeleň, parky ZP 

          plocha veřejných prostranství – U 

          plocha občanského vybavení – O, veřejná vybavenost OV 

          plocha sportu – A, sport – venkovní aktivity AO 

          plocha vodní a vodohospodářská – N, vodní plochy a toky NV 

 

      - návrh na novou plochu 

        plocha výroby a skladování – V, průmyslová výroba, sklady VP 

   

        prostorové uspořádání pro plochy výroby a skladování – V, průmyslová 

       výroba, sklady VP bez výškového omezení  

  

    - vymezení plochy  

       na pozemcích p.č. 735/10, 735/30, st. 229, st. 178/1, st. 178/2, 735/1, 

       735/23, 734/1, 734/2, 735/14, 735/25, 735/26, 735/12, 735/17,  

       735/27, 735/13, 738/1, 737/2, 737/3, 737/4 a 732/2  

       v k. ú. Olšany nad Moravou 

 

    Důvodem změny je plánovaný budoucí rozvoj společnosti OP papírna,      

    Olšany. 

 

 

 



 

2) Žadatel Bohuslav Šula, Olšany 142 
    - stávající plocha ve stávajícím územním plánu 

       Plocha sportu – vnitřní aktivity AI 29-AI/vs 

- návrh na novou plochu 
  Plocha rodinné rekreace – zahrádkářství, s přípustným využitím pro   

  objekty, stavby a zařízení, které budou plnit doplňkovou funkci 

  (např. zahradní chatky, altány, pergoly, bazény, skleníky apod.).  

  S tím i zrušení předkupního práva obce na předmětné pozemky. 

  

- vymezení plochy   

  na pozemcích p.č. 731/16, 731/7, 731/24, 731/25, 731/26, 731/27, 731/28, 

  731/29, 731/30, 731/31, 731/32, 731/36, 731/37, 731/38, 731/39, 731/40,  

  731/41, 731/42,  731/46 v k. ú. Olšany nad Moravou.  

 

   Důvodem změny je zařazení uvedených pozemků do ploch rodinné  

   rekreace  

   – zahrádkářství, s přípustným využitím pro objekty, stavby a zařízení, které  

      budou plnit doplňkovou funkci. S tím i zrušení předkupního práva obce  

      na předmětné pozemky. 

 

3) Žadatel Obec Olšany 
  

   - stávající plocha ve stávajícím územním plánu 
     Plocha smíšená nezastavěného území – rekreační (SR) 

  

   - návrh na novou plochu 

     Plocha smíšená nezastavěného území – rozšířená do plochy  

     DS 53-DS/vs a úprava textové části s možností výstavby 

     vleku a zasněžování. 

 

  - vymezení  plochy   

    na pozemcích p.č. 224/2, 224/4 v k. ú. Olšany nad Moravou. 

 

    Důvodem změny je možnost výstavby lyžařského vleku a možnosti     

    zasněžování. Svah na zmiňovaných pozemcích je dlouhodobě  

    využíván pro rekreační lyžování a zimní sporty širokou veřejností. 

 

6. Žádost o poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární  

    techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů  

    obcí Olomouckého kraje na rok 2014 

 

 



7. Žádost p. Jana Haltmara, Olšany 137 o dlouhodobý pronájem části  

    pozemku p.č. 7/3 v k. ú. Olšany nad Moravou 60 m2 od 1. 1. 2014  

    za Kč 60,-/rok. 

8. Inventarizaci majetku Obce Olšany k 31. 12. 2013 

9. Návrh odpisových položek za rok 2013 

 

10. Odměňování členů zastupitelstva od 1. 1. 2014 podle Nařízení ČR  

      37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů: 

      Místostarosta – 7.899,- Kč /měsíc 

      Člen zastupitelstva – 1.240,- Kč/měsíc 

      Člen komise, výboru – 1.480,- Kč/měsíc 

 

11. Žádost na Ředitelství silnic a dálnic ČR o převod pozemků p. č. 905/2 

      a 905/3 k. ú. Olšany nad Moravou do vlastnictví Obce Olšany bezúplatně 

 

12. Smlouvu o provádění exekucí mezi Obcí Olšany a JUDr. Jiřím 

      Petrůněm, soudním exekutorem se sídlem K.H. Máchy 1494/2, Šumperk 

 

 

2. Neschvaluje 

       

3. Bere na vědomí  

     - Rozpočtové změny č. 9, 10, 11 

    - Dodatek č. 6 k vnitřnímu předpisu č. 1/2007 „Cestovní náhrady“ 
 

4. Ukládá 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Macek František                                                              Ing. Haken Libor               

     místostarosta                                                                               starosta 


