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MĚSTO SEDLČANY 

náměstí T. G. Masaryka 32 

264 80 Sedlčany  

 

 

 

Informace o veřejném zasedání a přijatých usneseních z 12. zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany ze dne 5. října 2020; soubor anonymizovaných usnesení (volební období 2018 – 

2022) 

 

Zastupitelé města Sedlčany přijali soubor celkem 4 usnesení, resp. specifických rozhodnutí, a to 

v následném členění: 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo na vědomí: 

▪ doplňující zprávu o  kontrole plnění usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, 

které se konalo dne 8. června 2020 a zprávu o kontrole plnění usnesení z 11. zasedání 

Zastupitelstva města Sedlčany, které se konalo dne 7. září 2020, předloženou a doplněnou 

panem Mgr. Zdeňkem Šimečkem, místostarostou města Sedlčany, s aktuálními údaji plnění, 

a to v plném rozsahu, bez připomínek (usnesení 183/2018-2022); 

 

▪ předloženou a doplněnou zprávu panem Mgr. Zdeňkem Šimečkem, místostarostou města 

Sedlčany, o jednání a činnosti Rady města Sedlčany za uplynulé období v intervalu dní 8. září 

až 5. října 2020, ve kterém se v termínu, a to ve dnech 16. září, 23. září a 30. září 2020 konala 

řádná zasedání tohoto vrcholného orgánu města Sedlčany (usnesení 184/2018-2022). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany konstatovalo: 

▪ ověření souladu Změny č. 1 Územního plánu Sedlčany s Politikou územního rozvoje ve znění 

Aktualizace č. 3, se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje ve znění po Aktualizaci 

č. 2, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Středočeského kraje, 

ve smyslu § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

ve znění pozdějších předpisů (usnesení 185 a)/2018-2022). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany rozhodlo: 

▪ jako správní orgán, příslušný ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„stavební zákon“), za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 až 174 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o Změně č. 1 Územního 

plánu Sedlčany (v souboru výroků usnesení 185 b)/2018-2022). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany vydalo: 

▪ formou opatření obecné povahy Změnu č. 1 Územního plánu Sedlčany (v souboru výroků 

usnesení 185 b)/2018-2022). 

 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo: 

▪ prodej pozemku parc. č. 1462/2 o výměře 50 m2, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří 

v k. ú. a obci Sedlčany, a to FO č. 1 (id. podíl ¾) a FO č. 2 (id. podíl ¼), obě osoby trvale bytem 
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Sedlčany, a to za jednotkovou cenu 500,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 

25.000,00 Kč (usnesení 186/2018-2022). 


