*MESUP000QDZD*
č.j. SVO/1897/2017
Sp. znak: 326.1
Sk. znak: A/10

Zápis z 2. jednání pracovního týmu ve věci pořízení
nového Územního plánu města Svobody nad Úpou
Datum a čas konání: 31.7.2017 od 17,00 hodin
Místo konání:
kancelář starosty na Městském úřadu ve Svobodě nad Úpou
Přítomni:
Ing. Špetla, Mgr. Hynek, Ing. Václav Jiránek, Bc. Vavřinec Jiránek,
Ing. Chmelař, Bc. Vlášek, Ing. Balcarová
Omluveni:
Ing. Javůrková
V úvodu starosta shrnul výstupy a úkoly z předchozí schůzky:
- informace do novin pro občany – podávání podnětů do 31.8.2017 – zajištěno v červencovém i
srpnovém vydání novin Svoboda forum
- připravit mapový podklad na příští jednání pracovního týmu – NESPLNĚNO – s ohledem na
dovolené a pracovní zaneprázdnění tajemnice konstatovala, že nestihla připravit, zaslala ale
všem členům pracovního týmu dne 17.7.2017 soupis pozemků ve vlastnictví města a požádala o součinnost a spolupráci, bez odezvy
- napsat stávajícím žadatelům, kterým byla zaevidované žádost o změnu ÚP, aby potvrdili svůj
požadavek – pořizovatel zaslal formulář pro takový podnět – zajištěno, tajemnice zaslala
všem žadatelům dopis s výzvou do 31.8.2017
- dále oslovit větší společnosti na území města o rozhodnutí města – pořídit nový ÚP, a to
zejména: KRPA, Dehtochema, Krkonošské obálky, VSA –ARAL, vlastníka bývalých papíren,
KRNAP, OSNADO, SŽDC, Lesnickou akademii - zajištěno, starosta zaslal všem subjektům
dopis s výzvou do 31.8.2017
- zajistit větší informovanost o připravovaném novém Územním plánu – zejména na webu města – zajištěno, tajemnice aktualizovala sekci Územní plán a webu města
- připravit soupis pozemků od PF ČR (nyní SPÚ) dle smluv o bezúplatném převodu – je třeba
dohledat smlouvy a vyznačit parcely v mapovém podkladu (vazba na možné finanční kompenzace města vůči SPÚ při nesplnění účelu bezúplatného převodu pozemků) – soupis byl zaslán s předstihem dne 17.7.2017 všem členům pracovního týmu, mapový podklad připraven
pro toto jednání
Dále se pracovní tým zabýval soupisem pozemků od PF ČR, které byly získány bezúplatným převodem s tím, že je třeba u městského právníka prověřit případné omezující podmínky pro budoucnost.
Nutnost prověření se týká následujících pozemků:
k.ú. Svoboda nad Úpou:
Smlouva o bezúplatném převodu č.
527/1
1001990954 s PF ČR ze dne 9.3.2009 ( u čp.
302)
344
Smlouva o bezúplatném převodu č.
345/1
1002990954 s PF ČR ze dne 9.3.2009 (lokalita
346/1
Muchomůrka)
364/2
k.ú. Maršov I:
parcela č.
Nabývací titul
Smlouva o bezúplatném převodu č. 1002990954
456/2
s PF ČR ze dne 9.3.2009 – Černohorská ulice
naproti Duncanu
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Návrh lokality B2 – na budoucí bydlení
Bílá plocha !!!!
Návrh lokality B4 – na budoucí bydlení

vedeno ve stávajícím ÚP jako
Návrh lokality B6 – na budoucí bydlení

Dále se pracovní tým zabýval soupisem pozemků ve vlastnictví města. Jedná se o cca 500
parcel ve vlastnictví města, z toho je 234 parcel v k.ú. Svoboda nad Úpou, 151 parcel v k.ú.
Maršov I a 117 parcel v k.ú. Maršov II. Pracovní tým konstatoval, že je třeba provést kontrolu
každého pozemku, resp. parcely z hlediska mapového umístění, stávajícího zařazení v ÚP a
případného návrhu na změnu. Členové pracovního týmu si soupis rozdělili s tím, že tajemnice
připravila pro pracovní tým přehlednější tabulku soupisu parcel po jednotlivých katastrech,
kterou neprodleně zašle Ing. Jiránkovi v editovatelném formátu Excel. Ing. Jiránek připraví
tabulku pro všechny tak, aby všichni použili jednotný systém. Byl stanoven termín pro zpracování tohoto úkolu do 31.8.2017.
Další jednání pracovního týmu se uskuteční až po kompletaci úkolu dle předchozího odstavce.
Zapsala: Ing. Ivana Balcarová
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