
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nadějkov č. 2, 

které se konalo dne 05. 04. 2019 

 

Místo a čas: kancelář OÚ Nadějkov, 1800 hodin 

Přítomni:  Markéta Buzková, Josef Dvořák, Ondřej Hulan, Tomáš Kabíček, Arnošt Novák, 

Michal Steinbauer, Klára Tesařová, Jaroslav Vacek, Pavel Kříž 

Omluveni: Jan Veselý, Marek Peterka, Šárka Peterková, Lukáš Turnovec, Vít Benda, Petra 

Dohnalová 

Hosté: Luděk Fuka, Milan Jindrák 

 

1. Schválení programu zasedání 

Starosta obce zahájil jednání a přivítal všechny přítomné zastupitele a hosty. Starosta 

konstatoval 9 přítomných, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 

 

Navržený program jednání: 

1. Schválení programu zasedání 

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3. Živnostenské oprávnění pro nakládání s odpady 

4. Změna č. 2 územního plánu Obce Nadějkov – zkrácené řízení 

5. Závěr 

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisů 

Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu: 

Zapisovatel:   Ing. Klára Tesařová 

Ověřovatelé zápisu:  Ondřej Hulan, Pavel Kříž 

Usnesení č. 18/2019 

Zastupitelstvo Obce Nadějkov schvaluje navržený program jednání a dále paní Kláru 

Tesařovou jako zapisovatelku a Ondřeje Hulana a Pavla Kříže jako ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva dne 5. 4. 2019  

Pro: 9  proti: 0   zdržel se: 0 



 

 

3. Živnostenské oprávnění pro nakládání s odpady 

 

V provozním řádu sběrného dvora musí být nově uváděno číslo živnostenských oprávnění 

provozovatel sběrného dvora pro: 

- Nakládání s odpady 

- Nakládání s nebezpečnými odpady 

Obec o tato živnostenská oprávnění musí požádat a to se souhlasem zastupitelstva. 

Nakládání s odpady je živnost volná, podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady je 

živnost vázaná, je nutný odpovědný zástupce, splňující kvalifikační předpoklady. 

 

Usnesení č. 19/2019 

Zastupitelstvo obce Nadějkov schvaluje zřízení živností potřebných pro provozování 

sběrného dvora Nadějkov a to „Nakládání s odpady“ a „Podnikání v oblasti nakládání 

s nebezpečnými odpady“, jako odpovědného zástupce pro živnost „Podnikání v oblasti 

nakládání s nebezpečnými odpady“ zastupitelstvo schvaluje starostu obce Ing. Arnošta 

Nováka, dále pověřuje starostu obce podpisem veškerých dokumentů potřebných k realizaci 

tohoto usnesení. 

Pro: 9   proti: 0   zdržel se: 0 

4. Změna územního plánu č. – zkrácené řízení 

 

Zastupitelstvo obce Nadějkov dne 17. 2. 2017 přijalo 

 

Usnesení č. 9/2017: Zastupitelstvo obce Nadějkov schvaluje Zadání změny číslo 2 územního 

plánu Obce Nadějkov.  

a) Schvaluje pořízení změny č. 2 územního plánu obce Nadějkov (dále též jen „změna č. 2“) 

dle § 6 odst. 5 písm. f) a § 44 písm. a), d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „stavební zákon“), která se 

bude pořizovat na návrh osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku. 

b) Ustanovuje starostu obce Ing. Arnošta Nováka dle § 6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona 

jako zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem v oblasti územního plánování 

(např. § 47 odst. 1 a  odst. 4, § 53 odst. 1 stavebního zákona) během pořizování změny. 



 

c) Ukládá radě obce schválit žádost obce adresovanou Městskému úřadu Tábor o 

pořizování změny č. 2 územního plánu obce Nadějkov dle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního 

zákona, 

Hlasování: 14 hlasů pro. 

 

Proběhla novelizace stavebního zákona (k 1. 1. 2018), pro zkrácené řízení je nutná změna 

formulace bodu a) usnesení č 9/2017. 

 

 

Usnesení č. 20/2019 

Zastupitelstvo obce Nadějkov schvaluje dle §6, odst. 5b zákona 183/2006 Sb. (stavební 

zákon) v platném znění návrh zadání změny č. 2 územního plánu Obce Nadějkov. Změna 

územního plánu bude pořizována zkráceným postupem dle §55b, odst. 1 zákona č. 183/2006 

Sb.  

Pro: 9    proti: 0  zdržel se: 0 

 

 

KONEC ZASEDÁNÍ 

 

Zapsala: Klára Tesařová 

 

 Ověřili: 

 

 

 

Ondřej Hulan    Pavel Kříž 

 

 

 

Arnošt Novák, starosta obce 


