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Obecní úřad 

Kačice 

 

Dodatek č. 1 

 

ke směrnici č. 33 (Zásady obce Kačice při výstavbě nových ploch pro bydlení, admi-

nistrativu, služby a výrobu, podle schválené územně plánovací dokumentace)  

schválenou usnesením zastupitelstva obce Kačice ze dne 29. května 2019  

 

Dodatek č. 1 doplňuje směrnici č. 33 ze dne 29. května 2019 takto: 

 

Článek II.  

Zásady 

Dosavadní znění článku 2 směrnice č. 33 se doplňuje: 

- v odstavci 2 o písmeno c, d takto: 

c) Investor se zvazuje před zahájením prací uzavřít s obcí plánovací smlouvu, ve které 

budou dohodnuty podmínky finanční spoluúčasti investora na nepřímých nákladech 

Obce uvedených v čl. II odst. 1 této směrnice. Finanční příspěvek bude vyžadován od 

investorů, jejichž záměrem je nástavba, dostavba, vestavba, nová stavba, či jiná sta-

vební činnost včetně změn užívání staveb na území obce Kačice na  ploše větší než 

3000 m2 včetně. 

 

d) Výše finančního příspěvku se stanovuje na částku odpovídající násobku příslušného 

počtu m2 pozemku určeného k výstavbě nových ploch pro bydlení, administrativu, 

služby a výrobu podle schválené územně plánovací dokumentace (nevztahuje se na 

pozemky pod komunikací) a částky 100 Kč. V odůvodněných případech se může Obec 

Kačice s investorem dohodnout na jiné (nepeněžité) formě plnění odpovídající výše 

stanovenému finančnímu rozsahu sloužící k účelům ve smyslu uvedeném v těchto zá-

sadách. Finanční příspěvek bude uhrazen na bankovní účet obce Kačice do 15 dnů od 

data podpisu plánovací smlouvy. 

 

III. Závěrečná ustanovení 

 

1) Ostatní ustanovení zůstávají zachována a nemění se. 

2) Tento dodatek č. 1 ke směrnici č. 33 ze dne 29. května 2019 byl shcválen usnese-

ním zastupitelstva obce Kačice č. 220 ze dne 16. prosince 2020. 

3) Tato směrnice nabývá účinnosti 1. ledna 2021 

V Kačici dne 16. prosince 2020            

 

………………………………    ……………………………… 

Libor Němeček      Ing. Mgr. Daniela Veselská 

starosta       místostarostka   


