Výpis z usnesení
z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Břeclav
č. 31 ze dne 22.02.2006

ZM Břeclav schválilo:
• navržený pořad jednání
1.
2.
3.
4.

•

Zahájení a určení ověřovatelů zápisu
Schválení programu jednání
Projednání změn územního plánu a návrhy zastupitelů a odborů
Závěr

Výrok o schválení změny č. 4 územního plánu SÚ Břeclav
Zastupitelstvo města Břeclav schvaluje na základě zákona č. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, vyhlášky č. 135/2001
Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, v platném
znění a § 84 odst. 2 písmene b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
změnu č. 4 územního plánu SÚ Břeclav vypracovanou firmou Urbanistické středisko
Brno, s. r. o., Příkop 8, 602 00 Brno.
I.
Výrok o vymezení závazných částí změny č. 4 územního plánu SÚ Břeclav
Zastupitelstvo města Břeclav schvaluje vymezení závazné části obsažené v příloze
č. 7, kterou je závazná část ve formě regulativů.
II.
Výrok o námitkách k návrhu změny č. 4 územního plánu SÚ Břeclav
Zastupitelstvo města Břeclav bere na vědomí dohodu s dotčenými orgány státní správy
obsaženou ve „Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy…“
a rozhoduje o námitkách, vznesených ze strany vlastníků dotčených pozemků
a staveb.
III.
Výrok o ukončení platnosti územně plánovací dokumentace
Územní plán sídelního útvaru Břeclav, změna č. 1, změna č. 2 a změna č. 3 zůstávají
v platnosti. Změna č. 4 územního plánu SÚ Břeclav doplňuje stávající platnou obecně
závaznou vyhlášku č. 53/2001.
IV.
Informace o stanovisku nadřízeného orgánu územního plánování
Zastupitelstvo města Břeclav bere na vědomí kladné stanovisko nadřízeného orgánu
územního plánování, Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního
plánování a stavebního řádu, k změně č. 4 územního plánu SÚ Břeclav č. j. JMK
10576/2006/OÚPSŘ ze dne 8.2.2006.
V.
Úkoly v působnosti schvalujícího orgánu
Zastupitelstvo města Břeclav vydá a schválí obecně závaznou vyhlášku o závazných
částech změny č. 4 územního plánu SÚ Břeclav podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
Zastupitelstvo města Břeclav ukládá starostovi zabezpečit při činnosti MÚ
respektování schválené změny č. 4 územního plánu SÚ Břeclav.
(příloha usnesení č. 1)
• pořízení regulačního plánu na okolí zámku v Břeclavi
• připojení města Břeclav ke kampani „Vlajka pro Tibet“ formou vyvěšení tibetské
vlajky na budově úřadu dne 10.03.2006
• poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti Břeclav – Poštorná ve výši
600.000,- Kč na rekonstrukci osvětlení kostela Navštívení Panny Marie v Poštorné.
Darovací smlouva je nedílnou součástí usnesení (příloha usnesení č. 2)

ZM Břeclav akceptovalo:
• připomínku p. Jaroslava Hofmana ve věci změn č. 4 územního plánu SÚ Břeclav
ZM Břeclav neakceptovalo:
• připomínky Ing. arch. Foukala ve věci změn č. 4 územního plánu SÚ Břeclav
ZM Břeclav změnilo:
• své rozhodnutí ze dne 20.6.2005, kterým byl schválen prodej budovy č. p. 1126
na pozemku p. č. st. 1218/1, pozemku p. č. st. 1218/1 o výměře 5 222 m2, budovy č. p.
2104 na pozemku p. č. st. 1879 a pozemku p. č. st. 1879 o výměře 559 m2, vše v k. ú.
Břeclav Jihomoravskému kraji, se sídlem v Brně, Žerotínovo náměstí 3/5, s tím,
že nemovitosti budou odprodány za cenu 1,- Kč s podmínkou užívat budovy pro účely
státního školství a na to navazující doplňkovou činnost realizovanou školskou
příspěvkovou organizací zřizovanou kupujícím, které budou převáděné nemovitosti
svěřeny do správy k vlastnímu hospodářskému využití. V případě, že kupující bude
předmětné nemovitosti ve lhůtě 15 let užívat pro jiné, než výše uvedené účely, je
prodávající oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit, takto:
Zastupitelstvo města Břeclav schvaluje prodej budovy č. p. 1126 na pozemku p. č. st.
1218/1, pozemku p. č. st. 1218/1 o výměře 5 222 m2, budovy č. p. 2104 na pozemku
p. č. st. 1879 a pozemku p. č. st. 1879 o výměře 559 m2, vše v k. ú. Břeclav
Jihomoravskému kraji, se sídlem v Brně, Žerotínovo náměstí 3/5. Nemovitosti budou
odprodány za cenu 1,- Kč s podmínkou užívat budovy pro účely veřejného školství
a na to navazující doplňkovou činnost realizovanou školskou příspěvkovou organizací
zřizovanou kupujícím, které budou převáděné nemovitosti svěřeny do správy
k vlastnímu hospodářskému využití. V případě, že kupující bude předmětné
nemovitosti ve lhůtě 15 let užívat pro jiné, než výše uvedené účely, je prodávající
oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit

……………………………..
ověřovatel
Ing. arch. Martin Ondrouch, Ph.D.

……………………………..
ověřovatel
RNDr. Miloš Petrů

……………………………..
starosta
Ing. Dymo Piškula

Zapsala: Bc. Iva Ratajská
Dne 22.02.2006
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