
INFORMACE  
o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Pozděchov  
Obecní úřad Pozděchov v souladu s ustanovením §93 odst.1 z.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení) v platném znění, informuje o konání I. Zasedání Zastupitelstva obce Pozděchov v roce 

2023, svolaného starostou obce Pozděchov v souladu s §91 odst.1 zákona o obcích. 

 

Místo konání: Obec Pozděchov – zasedací místnost obecního úřadu, Pozděchov 215  
 

Datum konání: 31.1.2023 
 

Doba konání: od 18 hodin 

Program: 
  

1. Jmenování zapisovatele jednání a ověřovatelů zápisu  

2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce 

3. Projednání podnětu na pořízení změny územního plánu obce Pozděchov – vymezení 

ploch pro bydlení (výstavba rodinného domu a zázemí) v přímé návaznosti na plochy se 

stejnou funkcí – spočívající ve změně funkčního využití plochy ze stávající plochy 

zemědělské na plochy smíšené obytné vesnické – pozemky p.č.1303/2 ostatní plocha 

neplodná půda, p.č. st.488, 489, 490, 491 vše zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště, 

pozemky p.č. 1302, 1303/1, 1304 vše ostatní plocha manipulační plocha, vše k.ú. 

Pozděchov 

4. Projednání podnětu na pořízení změny územního plánu obce Pozděchov – spočívající 

ve změně funkčního využití plochy vymezené pozemky p. č. 1760/1, 1925/14 k.ú. 

Pozděchov ze stávající plochy vodních ploch a toků a ze stávající plochy krajinné zeleně, 

plnící současně funkci územního systému ekologické stability krajiny, na plochu výroby 

a skladování, která v navrhované ploše umožní dodatečné povolení skladovací haly, která 

částečně zasahuje do uvedených ploch 

5. Projednání žádosti o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 

6. Projednání dodatku č.1 ke Smlouvě o odběru odpadů č. VP/005/2021/Bě 

7. Projednání výše příspěvku cizím strávníkům – Základní škole a Mateřské škole 

Pozděchov, okres Vsetín 

8. Projednání smlouvy o centrální zadávání ,,Svoz, recyklace a likvidace komunálního odpadu 

pro členské obce DSO Sdružení obcí Hornolidečska“ 
9. Projednání žádosti o souhlas s připojením nemovitosti k vodovodnímu řádu na pozemku 

p.č.1320/10, k.ú. Pozděchov včetně výkopových prací vedených přes pozemek p.č.1910/1 

k.ú. Pozděchov. 

10. Projednání žádosti o stanovisko obce Pozděchov jako vlastníka pozemní komunikace 

k žádosti povolení sjezdu z místní komunikace na pozemku p.č.1910/1, k.ú. Pozděchov  

na pozemek p.č. 1320/10, k.ú. Pozděchov 

11. Projednání dodatku č.2 ke Smlouvě o svozu a uložení komunálního a ostatního odpadu na 

skládku pro obec – Technické služby Vsetín, s.r.o. 

12. Různé, Diskuse 

13. Závěr 

 

 

 

 

 Jaroslav Sláčík 

 starosta obce 

 

Vyvěšeno: 23.1.2023 

Sejmuto:     

 

Provedl: Martina Vařáková 


