
Zápis č. 8/10

z veřejnéhe zaseaání zastupitelstva O'ce Lb.ta, kt ré se
kenal. ne 204.2010 ve 2 hAain na O' cni. úřa_u ve tě.

pregram: 1) Zahájení
2) K.ntrela zápisu z minuléhe zase_ání
3) Diskuse
4) Ueneeeni
5) Závěr

Přitemni: Jan Krkavec, Jiří Ďáeek, Alena Ke,ejekevá, Věra Kest lecká, Jiří Kelinský.

O.luven: ing. Jesef těpán.

Návrh.vá ke.is : Alena Ke ejskevá, Jiří Kelinský.

Ověřevatelé zápisu: Jiří Ďáe k, Věra Kestel cká.

Zapisevatel: Alena K.pejskevi.

K •• _ům pregramu:

ke_u 1: Zahájeni.

eřejné zase áni ří il stareeta e'ce p. Jan Krkavec, který v úve_u veřej éhe zas dáni
řivital přitemné členy zastu it lstva .'c (za). Pr.hlásil, že j _náni za je řá ně s

sveláne a vyhlášene. enstateval přitemne t naap.leviční větěiny členů za a prehlásil
zaee_áni za uanášenisch.pné. Návrh regramu j.anáni Z 'yl schTálen vše i hl sy. e
návrhevé ke.ise byli zv.leni p. Jiří K.linský a í. Alena Ke ~jekevá, e ěřevateli zá-
zápisu 'yli zv.leni p. Jiří Ďásek a pi. Věra Kestelecká, zapiaevatele. í. len .-
pejsk.vá..

k 'e_u 2: entr.la zápisu z minuléhe zas aáni.

Staresta e'ee r.hlásil, ž. z'pis z minuléh. zase_ání ao ze an 29.3.201
mi evěřevateli .vYřen a vyležen k nahléanutí a O.ecní úřaju ve Lhetě.
němu vzne eny ž'ané ná itky ani přip ••inky.

'yl zvelený-
eiyly preti

k '._u 3:

Staresta eice p. al alěi získané inf.r ce ke změně č. 3 ÚPSÚ říey a k za ýšlené
staviě eiilníh. mlýna v Dřisech ezi á_raži. Č a ilniei 11/331. vržené výšky
stav. (37 'u_.vy mlýna a 27 •• 'ilnich sil) je.u pr. naši kr jinu nevneané. Zastu-
pitelé jále upez.rnili na zvýš neu vu tYžkých ka ienů p. silnici č. 11/331 a na
zherveni živetníh. pr.stře.í re mistni e'yvatel i rekr anty. ále s. eiáváme pekle-
su c n ne•• viteetí v naše katastru, c.ž iuae aít vliv ne ativni na rezvej naši .'ce.

".
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k ••• u 4: U e rr e B e ní.

Zastupitelstv ••• es jean.myelně schválil. námitky k přeAl.žení~u návrhu změnyč. 3
• •UPSUDříe~ 1) Již .nes je silnice č. 11/331 přetížen~ ~ .~lŠí •• elužná .pr~v~ k

invest.. Zállě~u"O.ilníhe zalý:n~"tsnt. stav ještě zh.rší.
2) Na.:v;rženýar.uh z.á.stav.y (výšk~ 37,m .ua.~ mlýna a 21 II vý;šky3,2 sil

je pr. n:a.ši krajinu napr.et. ne.vh•• ný a c:iiar •• ÝÍ.

3) Naš:.,••• e je. pr. s-eé 25 ha rakr. juex. a přilehlé •• r.v-é lesy ~bl.á.-

šen.u 1.kRllit.u letní r-ekr-eace a • p.činku. Sta.v.~ tak.~éb.t .• průmysl.•-
wéh. k•• ple:x1u.vr na:ěema.UBe.a1tvď.naruši r•.zvej" .., t.éte •• 1~Bti. Dile:

p.kleane :p.ptávk~ ~ cen~ neJ'l.vit..atí v našemk~t~st.ru, cd se negativně
pr.j:en v dl.euh•••• éll r.Z'V.ji naš í .'ceo

Z těcht •• ův.dů a n~vrženýminvestiční. zi.ěrem ~ z·měn.uč , 3 Ú'PSÚDřiey nss.uhlaeime.

k ••• u 5: Závěr.

Star.st~ •• C8;. p•• ěk.v~l přítemným zaat.upitslů. za účaet n~ anešnill Jeaná.ní a p.přál
věell ra•• strré a ve:selé pr.žití velik.n.čních svátků.

J•• nání Dyl. uk.nčen. v 21.15 h.ain.

Vs Lh.tě tlrre zapie.vatel

I

~ :drn d .. . . ·11 .....................

~ ••věř.ztpisu o ••••••••••••••••• 2•• v,ěř o zápieu
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~~ .....

ločlen návrh.k.lIiae 0 ••• 0 ••••

I

2 vl ' h k' 4,11~ tf·.e «rr navr ••• 1se •• ~ ••••••••••••

Star.st.a •• ce ••••••• 0 ••••••••••••••••

____________________ ~r


