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Sp. značka: SVO/3625/2016/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 53. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 19.12.2016
Jednání Rady města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil, starosta města Ing. Jiří Špetla.
Přítomni: Ing. Jiří Špetla, Ing Jaroslav Chmelař, Ing. Václav Jiránek
Omluveni: Mgr. Petr Hynek, Mgr. Petr Týfa
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Souhrnná zpráva o kontrole finančních vypořádání poskytnutých dotací na rok 2016

2.

Žádost o pronájem prostoru na sloupu VO za účelem umístění reklamního zařízení
(lékárna U Černého orla)

3.

Žádost o povolení 2 vyhrazených parkovacích míst před čp. 425 (Ski hotel ul. 5
května)

4.

Žádost o stanovisko města ve věci rekonstrukce opěrné zídky u domu čp. 96 na
Novém světě

5.

Smlouva o zřízení služebnosti na stavbu "Silnice II/296-Svoboda nad Úpou-přechody
pro chodce v k.ú. Maršov II včetně zábradlí a obdobných zařízení a svislého
dopravního značení umístěného na ostrůvku"

6.

Vyhodnocení nabídek v rámci poptávkového řízení "Komplexní administrace
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavebních prací na akci - hasičská zbrojnice
na p.p.č. 52/1 a 52/3, k.ú. Svoboda nad Úpou"

7.

Návrh poptávkového řízení VZMR na služby s názvem "Zmapování stávajících
kabelových tras VO a jejich zakreslení"

8.

Žádost společnosti GEOSAN GROUP a.s. o prodloužení termínu realizace stavby
"Jánský potok v km 0,400 - 4,400"

9.

Dopravní situace v Horské ulici na základě podnětu z jednání zastupitelstva dne
14.12.2016

10.

Žádost o stanovisko města ve věci stavebních úprav pozemku u bývalé truhlárny za
DPS
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1. Souhrnná zpráva o kontrole finančních vypořádání poskytnutých dotací na rok 2016
Tajemnice MěÚ předložila radě souhrnnou zprávu o kontrole finančních vypořádání u všech
poskytnutých dotací v roce 2016 prostřednictvím veřejnoprávních smluv (viz příloha originálu
zápisu), Poskytnuté dotace byly řádně vyúčtovány jednotlivými příjemci dotace, kteří předložili
finanční vypořádání poskytnuté dotace prostřednictvím vyúčtování dotace na rok 2016. Byla
provedena kontrola všech vyúčtování v souladu s uzavřenými veřejnoprávními smlouvami s tím,
že byl zjištěn výsledek kontroly – bez závad u všech příjemců dotace, kterým byla poskytnuta
dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy na rok 2016.
Ke zprávě neměl nikdo z přítomných námitky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
souhrnnou zprávu o kontrole finančních vypořádání u všech poskytnutých dotací v roce 2016
prostřednictvím veřejnoprávních smluv (viz příloha originálu zápisu), Poskytnuté dotace byly
řádně vyúčtovány jednotlivými příjemci dotace, kteří předložili finanční vypořádání poskytnuté
dotace prostřednictvím vyúčtování dotace na rok 2016. Byla provedena kontrola všech
vyúčtování v souladu s uzavřenými veřejnoprávními smlouvami s tím, že byl zjištěn výsledek
kontroly – bez závad u všech příjemců dotace, kterým byla poskytnuta dotace prostřednictvím
veřejnoprávní smlouvy na rok 2016.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/683/53/2016 bylo přijato.
2. Žádost o pronájem prostoru na sloupu VO za účelem umístění reklamního zařízení
(lékárna U Černého orla)
Radě města byla předložena žádost společnosti FytoTrade a.s. o umístění reklamního zařízení o
rozměrech 70x100 cm na sloup veřejného osvětlení č. 19 podél hlavní silnice u autobusového
nádraží. Rada se žádostí zabývala a shodla se na tom, že výběr sloupu č. 19 není z
bezpečnostního hlediska vhodný s ohledem na blízký přechod pro chodce a nabídne žadateli
sloup VO před tím (blíž k Trutnovu). Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost společnosti FytoTrade a.s. o umístění reklamního zařízení o rozměrech 70x100 cm na
sloup veřejného osvětlení podél hlavní silnice u autobusového nádraží za roční sazbu 1.200,-Kč
bez DPH s tím, že místo sloupu č. 19 nabídne žadateli sloup VO před tím č. 18 (blíž k Trutnovu),
a to s ohledem na blízký přechod pro chodce.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/684/53/2016 bylo přijato.
3. Žádost o povolení 2 vyhrazených parkovacích míst před čp. 425 (Ski hotel ul. 5
května)
Radě města byla předložena žádost paní Daniely Voráčkové o povolení umístění dvou
vyhrazených parkovacích míst pro dvě osobní vozidla před čp. 425 na ulici 5. května (Ski hotel).
Rada se žádostí v rámci diskuse nad dopravní situací v ulici 5. května zabývala a nakonec
dospěla k návrhu usnesení, o kterém bylo hlasováno:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části parcely p.p.č. 732 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh ostatní
plocha, způsob využití silnice dle zákresu v žádosti, na dvě místa pro krátkodobé stání (do 30
minut) za účelem nakládky a vykládky zavazadel hostů Ski hotelu v ulici 5. května.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/685/53/2016 bylo přijato.
4. Žádost o stanovisko města ve věci rekonstrukce opěrné zídky u domu čp. 96 na
Novém světě
Radě města byla předložena žádost pana Jakuba Baťky o stanovisko města ve věci rekonstrukce
opěrné zídky u domu čp. 96 na Novém světě. Rada se žádostí zabývala, prověřila vlastnické
vztahy v dané lokalitě s vazbou na umístění stávající opěrné zdi a poté bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
souhlas k žádosti pana Jakuba Baťky o stanovisko města ve věci rekonstrukce opěrné zídky u
domu čp. 96 na Novém světě s tím že stavebník před zahájením prací zajistí vytyčení hranic
pozemku podél opěrné zídky za účasti zástupce města a stavbu provede tak, aby byla umístěna
jeho pozemku.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/686/53/2016 bylo přijato.
5. Smlouva o zřízení služebnosti na stavbu "Silnice II/296-Svoboda nad Úpou-přechody
pro chodce v k.ú. Maršov II včetně zábradlí a obdobných zařízení a svislého
dopravního značení umístěného na ostrůvku"
Radě města byla předložena Smlouva o zřízení služebnosti na stavbu "Silnice II/296-Svoboda
nad Úpou-přechody pro chodce v k.ú. Maršov II včetně zábradlí a obdobných zařízení a svislého
dopravního značení umístěného na ostrůvku" (viz příloha originálu zápisu), která koresponduje s
původní smlouvou o smlouvě budoucí a ve které byly upřesněny výměry dle skutečnosti
provedené stavby a vyčíslena náhrada za zřízení služebnosti. Rada neměla ke smlouvě
připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o zřízení služebnosti na stavbu "Silnice II/296-Svoboda nad Úpou-přechody pro chodce
v k.ú. Maršov II včetně zábradlí a obdobných zařízení a svislého dopravního značení umístěného
na ostrůvku" (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/687/53/2016 bylo přijato.
6. Vyhodnocení nabídek v rámci poptávkového řízení "Komplexní administrace
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavebních prací na akci - hasičská zbrojnice na
p.p.č. 52/1 a 52/3, k.ú. Svoboda nad Úpou"
Radě města byly předloženy dvě nabídky v rámci poptávkového řízení "Komplexní administrace
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zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavebních prací na akci - hasičská zbrojnice na p.p.č.
52/1 a 52/3, k.ú. Svoboda nad Úpou", a to od společností:
1) Erste Gtantika Advisory, a.s., IČ 255 97 001, která nabídla cenu ve výši 60.000,-Kč bez DPH
2) Regional Development Agency, IČ 701 57 855, která nabídla cenu 29.500,-Kč bez DPH
V poptávkovém řízení byla ještě oslovena společnost Centrum evropského projektování a.s.,
která však nabídku nepodala. Jedná se o administraci podlimitní veřejné zakázky dle zákona o
zadávání veřejných zakázek, která bude dle předpokládané hodnoty vedena ve zjednodušeném
režimu, přičemž předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena projektantským rozpočtem
ve výši 8.020.665,55,- Kč bez DPH. Na realizaci akce byla přidělena dotace v rámci 36. Výzvy
IROP. Dále byla ve výzvě stanovena podmínka, že termín pro předložení prvního návrhu Výzvy
pro podání nabídek k projednání v Radě města město požaduje nejpozději do 11.1.2017 s tím, že
předpokládaný časový harmonogram výběrového řízení je stanoven na leden – březen 2017.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci poptávkového řízení "Komplexní administrace zadávacího řízení na výběr zhotovitele
stavebních prací na akci - hasičská zbrojnice na p.p.č. 52/1 a 52/3, k.ú. Svoboda nad Úpou"
nabídku od společnosti Regional Development Agency, IČ 701 57 855, která nabídla cenu
29.500,-Kč bez DPH. Jedná se o administraci podlimitní veřejné zakázky dle zákona o zadávání
veřejných zakázek, která bude dle předpokládané hodnoty vedena ve zjednodušeném režimu,
přičemž předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena projektantským rozpočtem ve výši
8.020.665,55,- Kč bez DPH. Na realizaci akce byla přidělena dotace v rámci 36. Výzvy IROP.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/688/53/2016 bylo přijato.
7. Návrh poptávkového řízení VZMR na služby s názvem "Zmapování stávajících
kabelových tras VO a jejich zakreslení"
Radě města byl předložen návrh poptávkového řízení VZMR na služby s názvem "Zmapování
stávajících kabelových tras VO a jejich zakreslení", který však ještě není zcela dopracován, a
proto starosta a tajemnice navrhli odložit projednávání této výzvy do příštího jednání rady s tím,
že na jednání bude pozván také světelný konzultant Mgr. Štěpán Hellich. bylo hlasováno o
návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
návrh poptávkového řízení VZMR na služby s názvem "Zmapování stávajících kabelových tras
VO a jejich zakreslení" do příštího jednání rady, protože ještě není zcela dopracován a na jednání
rady bude pozván světelný konzultant Mgr. Štěpán Hellich.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/689/53/2016 bylo přijato.
8. Žádost společnosti GEOSAN GROUP a.s. o prodloužení termínu realizace stavby
"Jánský potok v km 0,400 - 4,400"
Radě města byla předložena žádost společnosti GEOSAN GROUP a.s. o prodloužení termínu
realizace stavby "Jánský potok v km 0,400 - 4,400" do 31.8.2017. Tou stavbou jsou dotčeny
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pozemky města p.p.č. 256/1, 266/1, 307, 688, 737, 52/1, 52/2, 679/1, 35/7 a 679/9, vše v k.ú.
Svoboda nad Úpou, a to právem vstupu a vjezdu na tyto pozemky za účelem provedení výše
uvedené stavby. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost společnosti GEOSAN GROUP a.s. o prodloužení termínu realizace stavby "Jánský potok
v km 0,400 - 4,400" do 31.8.2017. Tou stavbou jsou dotčeny pozemky města p.p.č. 256/1, 266/1,
307, 688, 737, 52/1, 52/2, 679/1, 35/7 a 679/9, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou, a to právem vstupu
a vjezdu na tyto pozemky za účelem provedení výše uvedené stavby.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/690/53/2016 bylo přijato.
9. Dopravní situace v Horské ulici na základě podnětu z jednání zastupitelstva dne
14.12.2016
Rada města se zabývala podnětem pana Matějovice z Horské ulice z posledního jednání
zastupitelstva - výtah ze zápisu z jednání zastupitelstva dne 14.12.2016:
"Dále o slovo požádal pan Matějovic rovněž s několika náměty:
- Upozornil na stavební činnost pana Pexidra v Horské ulici, která rozhodně není v souladu s
usnesením rady a požádal o prověření. Starosta přislíbil, že prověří.
- Dále upozornil na dopravu v Horské ulici, rovněž kritizoval jízdu traktorů z lesnického učiliště,
kdy tyto jízdy způsobují nadměrný hluk. Dále kritizoval rychlost jízdy aut v Horské ulici a
požádal o nápravu formou instalace dopravního značení (obytná zóna). Mgr. Hynek přislíbil, že
rada projedná v pondělí na jednání rady dne 19.12.2016.
- Dále také upozornil na zvýšenou frekvenci parkování v Horské ulici v souvislosti s vybudování
parku na Muchomůrce, kdy návštěvníci Muchomůrka často parkují v Horské ulici, zabírají zde
parkovací plochy a situace je zde velmi zhoršená. Starosta přislíbil, že se i tímto podnětem bude
rada zabývat."
Ve věci stavební činnosti pana Pexidra stavební technik informoval radu o dané záležitosti s tím,
že přes víkend stavebník uvedl vše do souladu s požadavkem rady a dle jeho názoru by už neměl
být žádný problém v dané lokalitě. Rada vzala informaci na vědomí bez připomínek.
Ve věci dopravní situace se rada shodla na tom, že do lokality Horská ulice bude instalováno
dopravní značení Obytná zóna a dále na náměstí bude instalována dopravní značka Centrální
parkoviště se směrovkou na parkoviště před domem čp. 451, to vše po předchozím projednání na
DI Policie ČR a silničním správním úřadu. Pokud bude instalace dopravního značení schválena
na příslušných orgánech, bude dopravní situaci v Horské ulici pravidelně monitorovat Městská
policie Trutnov.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
podněte pana Matějovice z Horské ulice z posledního jednání zastupitelstva - výtah ze zápisu z
jednání zastupitelstva dne 14.12.2016:
"Dále o slovo požádal pan Matějovic rovněž s několika náměty:
- Upozornil na stavební činnost pana Pexidra v Horské ulici, která rozhodně není v souladu s
usnesením rady a požádal o prověření. Starosta přislíbil, že prověří.
- Dále upozornil na dopravu v Horské ulici, rovněž kritizoval jízdu traktorů z lesnického učiliště,
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kdy tyto jízdy způsobují nadměrný hluk. Dále kritizoval rychlost jízdy aut v Horské ulici a
požádal o nápravu formou instalace dopravního značení (obytná zóna). Mgr. Hynek přislíbil, že
rada projedná v pondělí na jednání rady dne 19.12.2016.
- Dále také upozornil na zvýšenou frekvenci parkování v Horské ulici v souvislosti s vybudování
parku na Muchomůrce, kdy návštěvníci Muchomůrka často parkují v Horské ulici, zabírají zde
parkovací plochy a situace je zde velmi zhoršená. Starosta přislíbil, že se i tímto podnětem bude
rada zabývat." s tím, že:
- ve věci stavební činnosti pana Pexidra stavební technik informoval radu o dané záležitosti s tím,
že přes víkend stavebník uvedl vše do souladu s požadavkem rady a dle jeho názoru by už neměl
být žádný problém v dané lokalitě a rada vzala informaci na vědomí bez připomínek.
- ve věci dopravní situace se rada shodla na tom, že do lokality Horská ulice bude instalováno
dopravní značení Obytná zóna a dále na náměstí bude instalována dopravní značka Centrální
parkoviště se směrovkou na parkoviště před domem čp. 451, to vše po předchozím projednání na
DI Policie ČR a silničním správním úřadu. Pokud bude instalace dopravního značení schválena
na příslušných orgánech, bude dopravní situaci v Horské ulici pravidelně monitorovat Městská
policie Trutnov.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/691/53/2016 bylo přijato.
10. Žádost o stanovisko města ve věci stavebních úprav pozemku u bývalé truhlárny za
DPS
Radě města byla předložena žádost manželů Yurie a Svitlany Anton o stanovisko města ve věci
stavebních úprav pozemku u bývalé truhlárny za Domem s pečovatelskou službou. Stavebni
technik konstatoval, že stavební úpravy nijak neovlivňují sousední pozemek města, odvodnění
stavebních úprav bylo provedeno směrem k potoku a nevidí tedy důvod, proč nevydat souhlas.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
souhlas k žádosti manželů Yurie a Svitlany Anton o stanovisko města ve věci stavebních úprav
pozemku u bývalé truhlárny za Domem s pečovatelskou službou, protože stavební úpravy nijak
neovlivňují sousední pozemek města a odvodnění stavebních úprav bylo provedeno směrem k
potoku.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/692/53/2016 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 19.12.2016 v 18,45 hodin. Další pravidelná schůze
rady proběhne dne 11.1.2017 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne 20.12.2016.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 53. schůze Rady města Svobody nad Úpou,
konané dne 19.12.2016.

…………………………………….
Mgr. Petr Hynek
místostarosta města

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 53. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 19.12.2016
USNESENÍ č. RM/683/53/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
souhrnnou zprávu o kontrole finančních vypořádání u všech poskytnutých dotací v roce 2016
prostřednictvím veřejnoprávních smluv (viz příloha originálu zápisu), Poskytnuté dotace byly řádně
vyúčtovány jednotlivými příjemci dotace, kteří předložili finanční vypořádání poskytnuté dotace
prostřednictvím vyúčtování dotace na rok 2016. Byla provedena kontrola všech vyúčtování v souladu
s uzavřenými veřejnoprávními smlouvami s tím, že byl zjištěn výsledek kontroly – bez závad u všech
příjemců dotace, kterým byla poskytnuta dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy na rok 2016.
USNESENÍ č. RM/684/53/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost společnosti FytoTrade a.s. o umístění reklamního zařízení o rozměrech 70x100 cm na sloup
veřejného osvětlení podél hlavní silnice u autobusového nádraží za roční sazbu 1.200,-Kč bez DPH s
tím, že místo sloupu č. 19 nabídne žadateli sloup VO před tím č. 18 (blíž k Trutnovu), a to s ohledem
na blízký přechod pro chodce.
USNESENÍ č. RM/685/53/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části parcely p.p.č. 732 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh ostatní plocha,
způsob využití silnice dle zákresu v žádosti, na dvě místa pro krátkodobé stání (do 30 minut) za
účelem nakládky a vykládky zavazadel hostů Ski hotelu v ulici 5. května.
USNESENÍ č. RM/686/53/2016
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
souhlas k žádosti pana Jakuba Baťky o stanovisko města ve věci rekonstrukce opěrné zídky u domu
čp. 96 na Novém světě s tím že stavebník před zahájením prací zajistí vytyčení hranic pozemku podél
opěrné zídky za účasti zástupce města a stavbu provede tak, aby byla umístěna jeho pozemku.
USNESENÍ č. RM/687/53/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o zřízení služebnosti na stavbu "Silnice II/296-Svoboda nad Úpou-přechody pro chodce v
k.ú. Maršov II včetně zábradlí a obdobných zařízení a svislého dopravního značení umístěného na
ostrůvku" (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/688/53/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci poptávkového řízení "Komplexní administrace zadávacího řízení na výběr zhotovitele
stavebních prací na akci - hasičská zbrojnice na p.p.č. 52/1 a 52/3, k.ú. Svoboda nad Úpou" nabídku
od společnosti Regional Development Agency, IČ 701 57 855, která nabídla cenu 29.500,-Kč bez
DPH. Jedná se o administraci podlimitní veřejné zakázky dle zákona o zadávání veřejných zakázek,
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která bude dle předpokládané hodnoty vedena ve zjednodušeném režimu, přičemž předpokládaná
hodnota veřejné zakázky je stanovena projektantským rozpočtem ve výši 8.020.665,55,- Kč bez DPH.
Na realizaci akce byla přidělena dotace v rámci 36. Výzvy IROP.
USNESENÍ č. RM/689/53/2016
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
návrh poptávkového řízení VZMR na služby s názvem "Zmapování stávajících kabelových tras VO a
jejich zakreslení" do příštího jednání rady, protože ještě není zcela dopracován a na jednání rady bude
pozván světelný konzultant Mgr. Štěpán Hellich.
USNESENÍ č. RM/690/53/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost společnosti GEOSAN GROUP a.s. o prodloužení termínu realizace stavby "Jánský potok v km
0,400 - 4,400" do 31.8.2017. Tou stavbou jsou dotčeny pozemky města p.p.č. 256/1, 266/1, 307, 688,
737, 52/1, 52/2, 679/1, 35/7 a 679/9, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou, a to právem vstupu a vjezdu na
tyto pozemky za účelem provedení výše uvedené stavby.
USNESENÍ č. RM/691/53/2016
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
podněte pana Matějovice z Horské ulice z posledního jednání zastupitelstva - výtah ze zápisu z jednání
zastupitelstva dne 14.12.2016:
"Dále o slovo požádal pan Matějovic rovněž s několika náměty:
- Upozornil na stavební činnost pana Pexidra v Horské ulici, která rozhodně není v souladu s
usnesením rady a požádal o prověření. Starosta přislíbil, že prověří.
- Dále upozornil na dopravu v Horské ulici, rovněž kritizoval jízdu traktorů z lesnického učiliště, kdy
tyto jízdy způsobují nadměrný hluk. Dále kritizoval rychlost jízdy aut v Horské ulici a požádal o
nápravu formou instalace dopravního značení (obytná zóna). Mgr. Hynek přislíbil, že rada projedná v
pondělí na jednání rady dne 19.12.2016.
- Dále také upozornil na zvýšenou frekvenci parkování v Horské ulici v souvislosti s vybudování parku
na Muchomůrce, kdy návštěvníci Muchomůrka často parkují v Horské ulici, zabírají zde parkovací
plochy a situace je zde velmi zhoršená. Starosta přislíbil, že se i tímto podnětem bude rada zabývat." s
tím, že:
- ve věci stavební činnosti pana Pexidra stavební technik informoval radu o dané záležitosti s tím, že
přes víkend stavebník uvedl vše do souladu s požadavkem rady a dle jeho názoru by už neměl být
žádný problém v dané lokalitě a rada vzala informaci na vědomí bez připomínek.
- ve věci dopravní situace se rada shodla na tom, že do lokality Horská ulice bude instalováno
dopravní značení Obytná zóna a dále na náměstí bude instalována dopravní značka Centrální
parkoviště se směrovkou na parkoviště před domem čp. 451, to vše po předchozím projednání na DI
Policie ČR a silničním správním úřadu. Pokud bude instalace dopravního značení schválena na
příslušných orgánech, bude dopravní situaci v Horské ulici pravidelně monitorovat Městská policie
Trutnov.
USNESENÍ č. RM/692/53/2016
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
souhlas k žádosti manželů Yurie a Svitlany Anton o stanovisko města ve věci stavebních úprav
pozemku u bývalé truhlárny za Domem s pečovatelskou službou, protože stavební úpravy nijak
neovlivňují sousední pozemek města a odvodnění stavebních úprav bylo provedeno směrem k potoku.
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