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Zápis Z4/2020 veřejného zasedání Zastupitelstva 

města Vysokého Veselí ze dne 03.08.2020 
 
Přítomni: p. Luboš Holman, Ing. Bc. Radek Mydlář, Mgr. Vladimír Knížek, 
p. Zdeněk Kykal, Ing. Jaroslava Kořínková, p. Jan Mydlář, Bc. Pavel Jiřička, 
p. Pavel Postolka, p. Jaroslava Matoušková 
Omluveni: Ing. Miroslav Čížek, p. Monika Vitvarová, p. Iveta Trejbalová, 
p. Jaroslav Vacek 

1/ Zahájení 
     Starosta p. Luboš Holman zahájil 4/2020 zasedání Zastupitelstva města Vysoké Veselí, které 
bylo svoláno dle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v 18.30 hodin. 
     Přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dle presenční listiny je přítomno 9 členů 
zastupitelstva, omluveni jsou Ing. Miroslav Čížek, p. Monika Vitvarová, p. Iveta Trejbalová, 
p. Jaroslav Vacek. Zastupitelstvo města bylo tedy usnášeníschopné.  
     Dále starosta konstatoval, že námitka k zápisu z minulého jednání zastupitelstva města 
podána nebyla /zápis Z3 23.06.2020/. Zápis byl řádně ověřen a je zveřejněn na webových 
stránkách města a dále v sekretariátu starosty na MěÚ.  
     Dále starosta seznámil přítomné s programem jednání. Pan Bc. Pavel Jiřička navrhl doplnit 
program jednání o bod různé a diskuze. 
Hlasování: 9 pro, 0, proti. 0 se zdrželo  

Bod různé a diskuze byl tedy zařazen. 
 
     Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3. Návrh na pořízení změny č.1 ÚP 
4. Různé a diskuze 
5. Usnesení a závěr 

Výsledek hlasování o programu: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
Program jednání byl schválen. 
 

2/ Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

     Pan starosta Luboš Holman navrhl určit ověřovateli zápisu p. Mgr. Vladimíra Knížka, 
p. Jana Mydláře a zapisovatele p. Ing. Bc. Radka Mydláře. K návrhu nebyly vzneseny 
protinávrhy. 
 
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0    
Zastupitelstvo města Vysoké Veselí určuje ověřovateli zápisu p. Mgr. Vladimíra Knížka,   
p. Jana Mydláře  a zapisovatele p. Ing. Bc. Radka Mydláře. 
 

3/ Návrh na pořízení Změny č.1 ÚP Vysoké Veselí 
     S tímto bodem podrobně seznámil přítomné pan starosta města p. Luboš Holman a dále 
podklady k tomuto bodu měl každý zastupitel k dispozici se zaslanou pozvánkou. 
Důvody pro pořízení změny územního plánu – Město Vysoké Veselí jako navrhovatel 
z vlastního podnětu podalo dne 3. 7. 2020 návrh na pořízení změny územního plánu, jejímž 
cílem je úprava vymezení plochy změny v krajině K4 (W – plochy vodní a vodohospodářské – 
vodní plochy, vodní toky) tak, aby bylo možné realizovat obnovu rybníka Kukle dle projektové 
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dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení akce Vysoké Veselí – 
obnova rybníka Kukle (Šindlar, 11/2016), a úprava podmínek prostorového uspořádání ploch 
občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) a úpravu vymezení zastavitelné 
plochy Z6 (OS – plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení) tak, aby 
bylo možné realizovat rekonstrukci sportovních ploch a novostavbu objektu šaten dle 
projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení akce 
Rekonstrukce sportovních ploch a novostavby objektu šaten (Škůrek, 10/2019). Dle stanovisek 
příslušných dotčených orgánů tyto změny nemohou mít významný vliv na evropsky významné 
lokality nebo na vyhlášené ptačí oblasti a není nutno je posoudit z hlediska vlivů na životní 
prostředí. Dle stanoviska pořizovatele je návrh úplný, není v rozporu s aktuální právní úpravou 
či nástroji územního plánování republiky či kraje a lze jej prověřit v rámci změny pořízené 
zkráceným způsobem.   
Tímto pan starosta L. Holman nechal hlasovat o tomto bodu. 
 
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0  
Pořízení Změny č.1 Územního  plánu Vysoké Veselí zkráceným způsobem v souladu s ust. § 
55a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
ve znění pozdějších přepisů byl schválen. 
 

4/ Různé a diskuse 
Bc. P. Jiřička – navrhl založení facebook stránek /internetových/ ohledně informovanosti 
obyvatel města. Pan starosta – budeme se tímto zabývat. 
 

5/ Usnesení – závěr 
     Místostarosta pan Ing. Bc. Radek Mydlář přečetl návrh usnesení Z4/2020. K návrhu 
usnesení nebylo připomínek. 
 
Výsledek hlasování o usnesení: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení Z4/2020 bylo schváleno. 
 
 
     Pan starosta Luboš Holman ukončil 4/2020 veřejné zasedání Zastupitelstva města Vysoké 
Veselí v 18.55 hod. Poděkoval všem přítomným za účast.  
 
 
 
Ve Vysokém Veselí 05. 08. 2020 
 
 
Zapsal: Ing. Bc. Radek Mydlář 
 
 
 Pan Luboš Holman                     Mgr. Vladimír Knížek                    Pan Jan Mydlář  
          starosta                                  ověřovatel zápisu                       ověřovatel zápisu 
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USNESENÍ  Z4/2020 

Zastupitelstvo města schvaluje 
- program pro Z4/2020 veřejné zasedání Zastupitelstva města Vysoké Veselí. 
 
- ověřovateli zápisu pana Mgr. Vladimíra Knížka, pana Jana Mydláře a zapisovatele pana 
Ing. Bc. Radka Mydláře. 
 
- Pořízení Změny č. 1 Územního plánu Vysoké Veselí zkráceným způsobem v souladu 
s ust. § 55a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů.  
 

Zastupitelstvo města bere na vědomí 
- připomínky občanů a zastupitelů. 
 
 
 
Zapsal: Ing. Bc. Radek Mydlář 
 
 
 
Pan Luboš Holman                     Mgr. Vladimír Knížek                   Pan Jan Mydlář 
          starosta                                ověřovatel usnesení                   ověřovatel usnesení 
 
Vyhotoveno dne 05.08.2020 

 


