
1 
 

 
Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového  

zahájeného dne 24. února 2022 v 18.00 hod. 
 
Přítomni:   Vladimír Korek, Vladimír Vališ, Martin Chládek, Václav Adámek, Tomáš Jelínek, Jan 

Šnábl, Jakub Buchta, Pavel Havelka, Karel Adámek 
        Počet: 9 
 
Omluveni: Josef David,  Miroslav Svoboda 

Počet: 2 
 
Hosté:                
 
 
 
1. 
Přivítání členů zastupitelstva, hostů 
Starosta v 18.00 hod. zahájil v kanceláři starosty Višňové 212 již 40. zasedání Zastupitelstva městyse 
Višňového a přivítal přítomné a konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů. 
Starosta přivítal přítomné a konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů.  
Zápis z předchozího jednání byl řádně ověřen, byl vyložen k nahlédnutí na úřední desce a nebyly proti 
němu podány námitky. 
Dále starosta uvedl, že jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno – vyvěšeno na úřední desce 
v termínu od 15. 2. 2022 doposud.  
 
2. 
Schválení programu 40. zasedání zastupitelstva 
Návrh programu, který byl zveřejněn 15. 2. 2022. 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo schvaluje program 40. zasedání: 

1. Přivítání členů zastupitelstva, hostů 
2. Schválení programu 40. zasedání  
3. Stanovení ověřovatelů zápisu, zapisovatel   
4. Ekonomika  

a) Rozpočtové opatření č. 
b) Pracovní pozice v údržbě  
c) Nájemné v obecních bytech   
d) Hřbitovní služby 
e) Zpráva Finančního výboru při Zastupitelstvu městyse Višňového  

5. Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v městysi Višňové, PO 
a) Posílení tlaku vodovodní sítě Lokalita Stará hora 

6. ZŠ a MŠ Višňové, okres Znojmo, PO 
7. Smlouvy 
8. Nemovitosti 

a) Prodej pozemku  
b) Nákup pozemků  
c) Pronájem pozemků 
d) Žádost o vyjádření  

9. Stavební akce 
a) Přeložka anodového uzemnění 
b) Nová ulice  
c) Veřejné osvětlení a místní rozhlas v obci  
d) Přístavba k Základní škole ve Višňovém včetně technické infrastruktury  
e) Obecní dvůr - studie 
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f) Chodník Dědina – III. etapa 
g) Dešťová kanalizace, chodník a místní komunikace Zmoly 
h) Oprava vodoteče 
i) Cyklopenzion 
j) DPS 
k) Cesta u DPS 

10. Žádosti, nabídky, informace 
a) Žádosti o dotace 

 
 

Do programu zastupitelstva doplněno: 
4. Ekonomika   

f) Směrnice, smlouvy obce 
5. Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v městysi Višňové, PO 

b) Ceník vodného a stočného na období od 1. 5. 2022 VKČOV 
c) Inventarizační zpráva k 31. 12. 2021 
d) Návrh na rozdělení hospodářského výsledku roku 2021 

6. ZŠ a MŠ Višňové, okres Znojmo, PO 
a) Inventarizační zpráva k 31. 12. 2021 
b) Návrh na rozdělení hospodářského výsledku roku 2021 
c) Žádost o změnu rozpočtu – RZ č. 1 
d) Žádost o zařazení projektu do dokumentu Strategický plán rozvoje v městysi 

Višňovém  
7. Smlouvy 

a) Smlouva o smlouvě budoucí 
b) Nájemní smlouvy v DPS 

8. Nemovitosti  
e) Na Kopečku  

10.Žádosti, nabídky, informace 
 b) Změna č. 2 Územního plánu Višňové 
   c) Znojemský regionální rozvoj 

d) Žádost o umístění dopravní značky místní komunikace 
Z programu zastupitelstva bylo vyňato: 
8. Nemovitosti  

d)žádost o vyjádření  
 

 
            Pro 9, zdrželo se 0, proti 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
3. 
Ověřovatelé zápisu, zapisovatel   
Ověřovateli zápisu jsou minimálně dva určení přítomní zastupitelé.  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového určuje: 

- ověřovatele zápisu 40. zasedání: Jakub Buchta, Karel Adámek 
 

            Pro 9, zdrželo se 0, proti 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
18:03 – příchod Miroslav Svoboda 
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4. 
Ekonomika 

a) Rozpočtové opatření č.   
- Bude předmětem dalších zasedání zastupitelstva.  

 
b) Pracovní pozice v údržbě  

Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Ukončení pracovní smlouvy xxx odchodem do starobního důchodu k 31. 3. 2022. 
- Ukončení pracovní smlouvy VPP xxx – smlouva na základě vytvoření pracovní pozice Úřadem 

práce Znojmo k 31. 3. 2022. 
 

Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Uzavření pracovní smlouvy s xxxx, nar. xxx, na pracovní pozici „Dělník čištění města“, a to od 
1. 4. 2022 na 1 kalendářní rok. 

 
            Pro 10, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato.  
 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Uzavření pracovní smlouvy s xxxx, nar xxx, na pracovní pozici „Údržbář obecního majetku a 
zeleně“, a to od 1. 4. 2022 na 1 kalendářní rok. 

 
Příloha č.  1.  
            Pro 10, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato.  
 

c) Nájemné v obecních bytech  
 

Zastupitelstvo bere na vědomí  
Bude řešeno na příštích zasedáních. 
 

d) Hřbitovní služby  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Vnitřní směrnici k Řádu veřejného pohřebiště městyse Višňového, kterou stanovuje nově 
ceny hrobnických prací a odměny pro pracovníky pohřebnictví. 

- Od 1. 2. 2022 se stal „Pracovníkem údržby pohřebního obřadu“ xxx Višňové xxx, který 
nahradil xxxx.  

 
Příloha č. 3. 
 

e) Zpráva Finančního výboru při Zastupitelstvu městyse Višňového  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Zápis z 12. zasedání Finančního výboru městyse Višňové dne 18. 2. 2022, na kterém byly 

provedeny veřejnosprávní kontroly čerpání individuálních dotací za rok 2021. 
 
Příloha č. 4.  
 
 
Individuální dotace za rok 2021 



4 
 

Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
na základě předloženého vyúčtování čerpání dotací takto: 
Číslo smlouvy      závěr vyúčtování 
VPS č. 1  Tělovýchovná jednota Višňové   účel dotace splněn 
VPS č. 2  Tělovýchovná jednota Višňové   účel dotace splněn 
VPS č. 3  Myslivecký spolek Stará hora Višňové  účel dotace splněn 
VPS č. 4  Sbor dobrovolných hasičů Višňové  vrátit poskytovateli 9.852,-- Kč 
VPČ č. 5  ZO Český zahrádkářský svaz Višňové  vrátit poskytovateli 14.699,-- Kč  
VPS č. 6  Divadelní spolek Návrat   účel dotace splněn 
VPS č. 7  Český svaz včelařů ZO    účel dotace splněn 
Současně ukládá povinnost daným spolkům vrátit uvedené částky poskytovateli na jeho účet v 
souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou pro rok 2021. 
 
Příloha č. 5.  
            Pro 7, zdrželo se 2, proti 1 
Pro: Vladimír Korek, Svoboda Miroslav, Jakub Buchta, Tomáš Jelínek, Vladimír Vališ, Martin Chládek, 
Jan Šnábl 
Zdržel se: Karel Adámek, Václav Adámek 
Proti: Pavel Havelka   
Usnesení bylo přijato.  
 

f) Směrnice, smlouvy obce 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Dodatek č. 9 vnitřní předpis vydaný na základě Nařízení vlády č. 390/2021 
- Smlouvu o zajištění služeb praní, žehlení a mandlování prádla pro Mateřskou školu 

Hostěradice 
 
Příloha č. 6. 
 
 
5. 
Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v městysi Višňové, PO 

a) Posílení tlaku vodovodní sítě Lokalita Stará hora 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- vypracované výkazy výměr pro dešťovou, splaškovou kanalizaci a vodovod pro upravené 

řešení lokality Stará hora – II. etapa ve spolupráce AQUAPROJEKT. 
- Přípravné kroky pro žádost o stavební povolení.  
 
Příloha č. 7 
 

b) Ceník vodného a stočného na období od 1. 5. 2022 PO VKČOV 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  Ceník vodného a stočného na období od 1. 5. 2022, na základě usnesení z 39. zasedání 
zastupitelstva dne 20. 1. 2022. 

 
Příloha č. 8. 
             Pro 10, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato. 
 

c) Inventarizační zpráva k 31. 12. 2021 
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Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Inventarizační zprávu k 31. 12. 2021 
- Hodnotu svěřeného majetku k 31. 12. 2021 
- Výnosy a náklady na ČOV a na vodovod za rok 2021  
- Výnosy a náklady za rok 2021 
- Rozbor hospodářského výsledku – rok 2021 
- Rozbor hospodaření – rok 2021  
- Výkaz zisku a ztráty 12/2021 
- Rozvaha 12/2021  
- Příloha 12/2021 
 
Příloha č. 9. 
 

d) Návrh na rozdělení hospodářského výsledku roku 2021 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  Návrh na rozdělení HV roku 2021 předložený PO VKČOV s datem 31. 1. 2022. 
 

Příloha č. 10. 
             Pro 10, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
6. 
ZŠ a MŠ Višňové, okres Znojmo, PO 

a) Inventarizační zprávu k 31. 12. 2021 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Inventarizační zprávu k 31. 12. 2021 
- Rozbor hospodaření – rok 2021  
- Výkaz zisku a ztráty 12/2021 
- Rozvaha 12/2021  
- Příloha 12/2021 

 
Příloha č. 11. 
 

b) Návrh na rozdělení hospodářského výsledku roku 2021 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  Návrh na rozdělení HV roku 2021 předložený ZŠ a MŠ Višňové, okres Znojmo, PO s datem 31.  
1. 2022. 

 
Příloha č. 12. 
             Pro 10, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Žádost o změnu rozpočtu – RZ č. 1 
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Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  Žádost o změnu rozpočtu - RZ č. 1 s datem 21. 1. 2022. 
 

Příloha č. 13. 
             Pro 10, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato. 
 

d) Žádost o zařazení projektů do dokumentu Strategický plán rozvoje v městysi Višňovém  
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  zařazení projektů do dokumentu Strategický plán rozvoje v městysi Višňovém. 
 4.2 Zajištění kvalitní občanské vybavenosti, přiměřené nabídky služeb a dostatečných 

možností trávení volného času 
Rozvoj kvalitního a kapacitně dostatečného školství 
- Modernizace kmenových učeben I. 

 odhadované náklady: 300 tisíc Kč   plánovaná realizace: 2022 - 2023 
4.3 Ochrana a rozvoj urbánních hodnot obce 
Zajistit vysokou kvalitu prostorového uspořádání a architektury obce 
- Zpevněná plocha u pomníku 
odhadované náklady: 600 tisíc Kč vč. DPH  plánovaná realizace: 2022 - 2023plánovaná 

realizace: 2022 - 2023 
Příloha č. 14. 
             Pro 10, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato. 
 

e) Příspěvek na lyžařský výcvik 2020 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Finanční dar na lyžařský výcvikový kurz žáků sedmých tříd ZŠ Višňové v celkové výši 1500,- Kč. 
Dar bude vyplacen v březnu 2022. Pověřenou osobou na převzetí je ředitel PO Jiří Beran, 
který předloží do 30. dubna 2022 využití daru.  
 

Příloha č. 15. 
             Pro 10 , zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
7. 
Smlouvy  

a) Smlouva o smlouvě budoucí  
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.  ZN-001030065144/003-ELSP 
s EG.D, a.s., IČO 28085400, Brno s názvem Višňové, přípojka kNN xxx“. 

 
Příloha č. 16. 
             Pro 10, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato. 

 
b) Nájemní smlouvy v DPS 

             Uzavření nájemní smlouvy - DPS – byt č. 3 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 



7 
 

-  revokuje usnesení přijaté v bodě 7 c) Nájemní smlouvy v DPS – Uzavření nájemní smlouvy – 
DPS – byt č. 3, a to ve znění: 
. uzavření Smlouvy o nájmu bytu k nájmu bytu v domě zvláštního určení v DPS Višňové č.p. 
379 na byt č. 3, a to s xxx, nar. xxx, Obroková xx, Znojmo, a to od 1. 2. 2022. 
Důvod: Pan xxx požádal dne 31. 1. 2022 o rušení nájemního bydlení v DPS z finančních 
důvodů. 

 
            Pro 10, zdrželo se 0, proti 0   

Usnesení bylo přijato.  
 
Příloha č. 17. 
 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  uzavření Smlouvy o nájmu v bytu DPS Višňové na byt č. 3 s paní xxx, nar. xx, Tavíkovice xx, a 
to počínaje dnem 14. 2. 2022 

 
 

8. 
Nemovitosti  

a) Prodej pozemku 
Část pozemku p. č. 3131/1 a část pozemku p. č. 2547/51   
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-        záměr prodeje části pozemku p. č. 3131/1 o výměře cca 50 m2 , a to za účelem 
přičlenění k nemovitosti. 

Příloha č. 18. 
              Pro 1, zdrželo se 6, proti 3  
 

Pro: Jakub Buchta 
Zdržel se: Jan Šnábl, Tomáš Jelínek, Svoboda Miroslav, Martin Chládek, Karel Adámek, Vladimír Vališ 
Proti: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Václav Adámek  
Usnesení nebylo přijato. 
 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-        záměr prodeje části pozemku p. č. 2547/51 o výměře cca 6 m2, a to za účelem 
přičlenění k nemovitosti. 
                                                                                                   Pro 9, zdrželo se 1, proti 0 

Pro: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Václav Adámek, Jelínek Tomáš, Jan Šnábl, Vladimír Vališ, Karel 
Adámek, Jakub Buchta, Martin Chládek 
Zdržel se: Miroslav Svoboda 

 
Usnesení bylo přijato. 
 
Část pozemku 3904/17 - pozemek p. č. 3904/39 a 3904/38   
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
-  prodej části pozemku p. č. 3898/6 díl a) o výměře 83 m2 k. ú. Višňové ve vlastnictví městyse 
Višňového dle schváleného Geometrického plánu č. 1107-340/2021 ze dne 3. prosince 2021 
vypracovaným Ing. Pavlem Pexou xxx, č.p. xx, 671 38, IČO 49439405, zastoupeným předsedou xx, 
nar. xx, a to za cenu 105,-- Kč/m2 bez DPH, tj. za cenu pozemku 8715,-- Kč bez DPH.  
Dohodnutá kupní cena je v souladu s cenou v daném místě a čase obvyklou dle Obecné vyhlášky 
městyse Višňového č. 1/2015 pravidla pro prodej pozemků z majetku městyse Višňového. 
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Záměr prodeje schválen na 39. zasedán zastupitelstva dne 20. 1. 2022. 
Ke kupní ceně budou zahrnuty i veškeré náklady s prodejem pozemku (cena pozemku, DPH). Tyto 
hradí kupující. Daň z nabytí hradí kupující a je poplatníkem. Poplatek vkladu do KN hradí kupující.  
 
Příloha č. 19. 
                Pro 10, zdrželo se 0, proti 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
 

b) Nákup pozemků 
- Bude předmětem jednání na příštích zasedáních. 

 
c) Pronájem pozemků 

Část pozemků parc. č. 2523/59 a 2523/45 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  uzavření nájemní smlouvy s xxx Višňové xx na části pozemků parc. č. 2523/59 o velikosti 230 
m2 a části pozemku parc. č. 2523/45 o velikosti 60 m2 za účelem zahrady, a to za cenu 5,-- 
Kč/m2/rok v celkové roční ceně 1450,00 Kč dnem 1. 3. 2022.  Za rok 2022 jmenovaný uhradí 
1208,-- Kč. 
 

Příloha č. 20. 
              Pro 10, zdrželo se 0, proti 0 

Usnesení bylo přijato. 
 
Část pozemku parc. č. 3898/6 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  uzavření nájemní smlouvy s firmou xxx, s.r.o. Višňové xx, IČO xxxx, zastoupenou jednatel 
společnosti xxx na část pozemku parc. č. 3898/6 o velikosti 162 m2 za účelem zřízení 
odstavné plochy, a to za cenu 5,-- Kč/m2/rok bez DPH v celkové roční ceně 810,00 Kč bez DPH 
dnem 1. 3. 2022.  Za rok 2022 jmenovaný uhradí 675,-- Kč. 
 

Příloha č. 21. 
              Pro 8, zdrželo se 2, proti 0 

Pro: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Václav Adámek, Jelínek Tomáš, Jan Šnábl, Karel Adámek, Jakub 
Buchta, Vladimír Vališ 
Zdržel se: Martin Chládek, Miroslav Svoboda 
 
Usnesení bylo přijato. 

 
e)Na Kopečku  

Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí:  

- Informace o potřebě dořešení situaci majetkových vztahů Na Kopečku. 
 

 
9. 
Stavební akce  

a) Přeložka anodového uzemnění 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí:  

- Informace o pokračování stavby, o změnách v průběhu akce a o termínu dokončení. 
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b) Nová ulice 
- Bude předmětem jednání na příštích zasedáních  

 
c) Veřejné osvětlení a místní rozhlas v obci  

- Bude předmětem jednání na příštích zasedáních. 
 
d) Přístavba k Základní škole ve Višňovém včetně technické infrastruktury  

Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Rozpracovaný projekt Ing. Čeledou. 
- Informace týkající se dalšího postupu pro získání stavebního povolení 

 
Příloha č. 22. 
 

e) Obecní dvůr  
- Bude předmětem jednání na příštích zasedáních. 

 
f) Chodník Dědina – III. etapa 

Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Podání žádosti o dotaci z JMK. 
 

g) Dešťová kanalizace, chodník a místní komunikace Zmoly 
- Bude předmětem jednání na příštích zasedáních. 

 
h) Oprava vodoteče – etapa 2022 

Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Informaci o podané žádosti o dotaci z Nadace ČEZ. 
 

i) Cyklopenzion 
- Bude předmětem jednání na příštích zasedáních. 

 
j) DPS 

Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Informace o vypracování rozpočtu pro podání žádosti o dotaci na JMK za účelem vytvoření 
bytové jednotky z nevyužívaných společenských prostor budovy. 

-  
k) Cesta u DPS 

Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Informaci o možnosti a podmínkách pro vybudování rozšíření parkoviště a cesty kolem DPS. 
 

 
10. 
Žádosti, nabídky, informace 
 a) Žádosti o dotace 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Informace:  
. podání žádosti o dotaci na Nadaci ČEZ na opravu vodoteče v další etapě, výsadba stromů, 
oprava kurtu u školy  
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. podání žádosti o dotaci na JMK – vybavení JSDH; ještě bude podaná na chodník v Dědině, 
ošetření stromů  
.  Mas – prostranství památníku na náměstí prostřednictvím Dotacehned 

- Informaci z jednání s Ing. Jurčekou.  
 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  podání žádostí o dotace v těchto programech: 
. JMK – vytvoření bytové jednotky v DPS, oprava kříže u TS Obec  
. MAS – prostranství památníku na náměstí – žádost na základě smlouvy se společností 

Dotacehned 
. na vybudování Sběrného dvoru – žádost na základě smlouvy s Ing. Markéta Hošková    
. IROP – Přístavba školy  

.  
 

             Pro 10, zdrželo se 0, proti 0  
Usnesení bylo přijato. 
 

e) Změna č. 2 Územního plánu Višňové  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového v souladu se zmocněním dle zákona č. 183/2006 Sb.,  o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též „stavební 
zákon“), dle zákona č. 600/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též „správní řád“) 
I. 
Ověřuje v souladu s ust. § 54 odst. 2 stavebního zákona, že změna č. 1 Územního plánu Višňové není 
v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění jejich aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5, se Zásadami 
územního rozvoje Jihomoravského kraje, ve znění Aktualizací 1 a 2, se stanovisky dotčených orgánů a 
stanoviskem krajského úřadu; 
II. 
příslušné podle § 6 odst. 5 písm. C) ZÁKONA Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního 
zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů 
a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydává 
změnu č. 2 Územního plánu Višňové. 

 
Příloha č. 23. 
             Pro 10, zdrželo se 0, proti 0  
Usnesení bylo přijato. 
 

f) Znojemský regionální rozvoj  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  souhlasíme s návrhem Města Moravský Krumlov na zrušení korporace Znojemský regionální 
rozvoj, o.p.s. a k tomuto návrhu se připojujeme.  

 
Příloha č. 24 
             Pro 10, zdrželo se 0, proti 0  
Usnesení bylo přijato. 

 
 

g) Žádost o umístění dopravní značky místní komunikaci 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
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Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Žádost pana xxxx o umístění zákazové dopravní značky průjezdu traktorů v uličce v Dědině.  

 
Příloha č. 25.  

 
Ve 21.15 hod. starosta 40. zasedání zastupitelstva ukončil.  
 
Višňové dne 24. února 2022  
Zapsal:                
   
                                       Starosta Vladimír Korek – v. r. 
Ověřovatelé: 
 
…………………………….. – v. r. 
 
……………………………. – v. r. 
 
Vyvěšeno na fyzické a elektronické úřední desce dne: 4. 3. 2022 
Sňato z fyzické i elektronické úřední desky dne: 
 


