Vyhlášení místního referenda
Zastupitelstvo obce Květnice na svém veřejném zasedání č. 2022/05 dne 10. 8. 2022 přijalo
usnesení č. 2022/05/5, kterým odsouhlasilo vyhlášení místního referenda.
To se bude konat společně s volbami do Zastupitelstva obce Květnice ve dnech 23. a 24. září
2022 a jeho cílem je zjistit aktuální vůli voličů v otázkách stanovení limitů využití území daných
Územních plánem obce Květnice.
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Přijato usnesení č. 2022/05/5:
Zastupitelstvo obce rozhodlo v souladu s § 8 odst. 1 písm. a) a § 14 zákona č. 22/2004 Sb.,
o místním referendu, v platném znění, o vyhlášení místního referenda pro celé území obce
Květnice. Referendum se bude konat společně s volbami do Zastupitelstva obce Květnice ve
dnech 23. a 24. září 2022. Náklady spojené s místním referendem budou hrazeny z rozpočtu
obce. Hlavním důvodem pro vyhlášení místního referenda je potřeba zjistit aktuální vůli voličů
v pěti otázkách týkajících se stanovení limitů pro využití území daných územním plánem.
Zastupitelstvo obce dále v souladu s § 17 téhož zákona zřizuje okrskovou komisi pro hlasování.
S ohledem na souběh místního referenda a voleb, bude tato komise v souladu s §27a, odst. 1
plnit úkoly okrsková volební komise rovněž úkoly okrskové komisí pro místní referendum.

Znění pěti otázek pro místní referendum:
1)

Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Květnice podnikalo další kroky směřující
k zabránění demolici vily v centru obce v jihovýchodní části pozemku 57/1?

Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Květnice bylo povinno podniknout všechny zákonné
kroky ke schválení změny územního plánu Květnice takto?
2)

PRO OBYTNÉ DOMY, tedy stavby pro bydlení ve smyslu § 2 písm. a) vyhlášky č.
501/2006 Sb., na celém území obce, musí obsahovat podmínku, že PLOCHÉ STŘECHY
jsou NEPŘÍPUSTNÉ.

3)

PRO OBYTNÉ DOMY, tedy stavby pro bydlení ve smyslu § 2 písm. a) vyhlášky č.
501/2006 Sb., na celém území obce musí obsahovat podmínku MAXIMÁLNĚ DVOU
NADZEMNÍCH PODLAŽÍ s možným obytným podkrovím?
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4)

PRO POLYFUNKČNÍ DOMY, tedy domy s více než 50 % čisté podlahové plochy občanské
vybavenosti, na plochách SK, což jsou plochy smíšené obytné komerční určené pro
bydlení a občanskou vybavenost, mohly zůstat ZACHOVÁNY PLOCHÉ STŘECHY s
podmínkou, že pokud se bude jednat o podlaží třetí, musí jít o souměrně ustoupené
podlaží, přičemž plocha tohoto podlaží musí být nejméně o 20 % menší, než je plocha
prvního nadzemního podlaží.

5)

PRO POLYFUNKČNÍ DOMY, tedy domy s více než 50% čisté podlahové plochy občanské
vybavenosti, na plochách SK, což jsou plochy smíšené obytné komerční určené pro
bydlení a občanskou vybavenost, mohly zůstat ZACHOVÁNY TŘI NADZEMNÍ PODLAŽÍ s
podmínkou, že pokud se bude jednat o podlaží třetí, musí jít o obytné podkroví, nebo
souměrně ustoupené podlaží o nejméně 20 % než je plocha prvního nadzemního
podlaží?

V Květnici dne 15. 8. 2022

podepsal
Stanisla Digitálně
Stanislav Plocek
Datum: 2022.08.15
v Plocek 08:59:04 +02'00'

Stanislav Plocek
starosta obce
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