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Sp. značka: SVO/632/2021/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 47. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 29.03.2021
Jednání Rady města zahájil v 16:00 hodin a dále řídil, starosta města Mgr. Petr Týfa.
Přítomni: členové RM – Mgr. PETR TÝFA, Ing. HELMUT RUSE, Ing. JAROSLAV
CHMELAŘ, PETR HORÁČEK, TOMÁŠ HOVARD
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Žádost o souhlas k připravované rekonstrukci restaurace R Burger včetně žádosti o
osobní účast při projednávání

2.

Protokol o vyhodnocení nabídek v rámci VZMR na stavební práce "Oprava veřejného
osvětlení Sluneční stráň (3 úseky) a autobusové nádraží"

3.

Poptávkové řízení v rámci VZMR na dodávku "Zahradní rider s příslušenstvím pro
údržbu veřejných prostranství města"

4.

Předložení projektové dokumentace dle usnesení RM/376/29/2020 k žádosti vlastníka
domu č.p 422 - změna stavby před dokončením

5.

Žádost o vyjádření města k umístění plotového sloupku na p.p.č. 146/2, k.ú. Svoboda
nad Úpou

6.

Pronájem části parcely st.p.č. 95/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou (předzahrádka Lucky
Bistro)

7.

Žádost o souhlas se stavbou přístřešku na pozemku žadatele st.p.č. 13 v k.ú. Maršov
II

8.

Žádost o vydání stanoviska ve věci umístění kanalizační přípojky na pozemku města
p.p.č. 123/1 v k.ú. Maršov II

9.

Žádost o vydání povolení dočasné stavby na 15 let - 2 ks ocelo-plechový montovaný
skladovací prostor č. 3 a 4 v Černohorské ulici

10.

Žádost o vydání stanoviska města - osazení 2 ks nových střešních oken do stávající
střechy čp. 510

11.

Zápis č. 5 z jednání komise pro rozvoj města dne 22.3.2021

12.

Žádost o vyjádření k PD na změnu stavby před dokončením - SKI HOTEL č.p. 425
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13.

Upřesnění stanoviska města ve věci parkování u čp. 475 v rámci vyjádření k PD pro
vydání stavebního povolení pro stavební úpravy 4.NP a vestavby mezonetového patra
5.NP do prostor podkroví v bytovém domě č. p. 475 na nám. Svornosti

14.

Preventivní testování zaměstnanců města – informace o zajištění

15.

Odpověď společnosti Pod Černým vrchem s.r.o. na nabídku směny

16.

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. SVO/1000/2017 na zpracování nového Územního
plánu města

1. Žádost o souhlas k připravované rekonstrukci restaurace R Burger včetně žádosti o
osobní účast při projednávání
Hostem jednání v rámci tohoto bodu byl jednatel společnosti R BURGER s.r.o., aby radě představil
svůj záměr rekonstrukce provozovny R BURGER dle vizualizace, která je přílohou žádosti o
stanovisko města. Předmětem rekonstrukce je rozšíření provozovny na části parcely p.p.č. 12/4
směrem k hlavní silnici na Pec, která je ve vlastnictví rodiny žadatele, o sklad a kuchyň. Dále je
záměrem žadatele rozšířit provozovnu o prosklenou terasu na části parcely p.p.č. 625, která je ve
vlastnictví města a v současné době ji má žadatel pronajatou formou dvou nájemních smluv na
předzahrádku a umístění Burton Riglet Parku. Rada se záměrem zabývala a konstatovala, že
vizualizační záměr se jí velmi líbí a objekt Rýchorky by si určitě zasloužil rekonstrukci v této
podobě. Záměr byl posouzen z hlediska územního plánu a bylo zjištěno, že rozšíření o sklad a
kuchyň je v pořádku - jedná se o území občanské vybavenosti, takže záměr žadatele je v souladu s
územním plánem. Bohužel ale rozšíření o prosklenou terasu zasahuje do území plochy dopravní
infrastruktury, kde je záměr žadatele z hlediska územního plánu nepřípustný. Bylo jednáno s
žadatelem o možnosti alespoň upravit plochu před provozovnou tak, aby bylo možné rozšířit
předzahrádku, protože současný stav asfaltové plochy je špatný. Úprava plochy by spočívala ve
zpevnění plochy - položení dlažby na písek tak, aby bylo možné plochu uvést do původního stavu.
Zároveň bylo s žadatelem jednáno o možnosti realizace stavebního záměru, kdy je nutno nejprve
požádat o změnu územního plánu, což je časově náročná záležitost, takže do té doby by bylo možné
provozovat předzahrádku v omezeném režimu na základě nové nájemní smlouvy. V závěru bodu
jednání byly shrnuty základní výstupy z tohoto jednání:
- Rada města vydá kladné stanovisko k záměru rekonstrukce provozovny R BURGER dle
vizualizace (viz příloha originálu zápisu) v části rozšíření provozovny o sklad a kuchyň na části
parcely p.p.č. 12/4 (směrem k hlavní silnici na Pec), která je ve vlastnictví rodiny žadatele (dle ÚP
se jedná o plochu území občanské vybavenosti),
- k rozšíření provozovny o prosklenou terasu na části parcely p.p.č. 625, která je ve vlastnictví
města, rada města nemůže vydat souhlas, protože je záměr bohužel z hlediska územního plánu
nepřípustný (plocha území dopravní infrastruktury), takže Rada města doporučila žadateli požádat
o změnu územního plánu,
- Rada města připustila možnost upravit plochu před provozovnou tak, aby bylo možné rozšířit
předzahrádku, a to úpravou plochy, resp. jejím zpevněním - položením dlažby na písek tak, aby
bylo možné plochu případně uvést do původního stavu. V této věci doporučila žadateli požádat o
nový nájem části parcely p.p.č. 625 s tím, že bude zároveň smluvně ukončen nájem u stávajících
dvou nájemních smluv.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
vydává
a)
kladné stanovisko k záměru rekonstrukce provozovny R BURGER dle vizualizace
(viz příloha originálu zápisu) v části rozšíření provozovny o sklad a kuchyň na části
parcely p.p.č. 12/4 (směrem k hlavní silnici na Pec), která je ve vlastnictví rodiny
žadatele (dle ÚP se jedná o plochu území občanské vybavenosti).
projednala
b)
žádost o stanovisko ve věci rozšíření provozovny o prosklenou terasu na části parcely
p.p.č. 625, která je ve vlastnictví města s tím, že Rada města nemůže vydat souhlas k
tomuto záměru, protože je bohužel z hlediska územního plánu nepřípustný (plocha
území dopravní infrastruktury), takže Rada města doporučila žadateli požádat o
změnu územního plánu.
doporučuje
c)
žadateli podat žádost o nový nájem části parcely p.p.č. 625 za účelem úpravy plochy
před provozovnou tak, aby bylo možné rozšířit předzahrádku. Úpravou plochy se
rozumí její zpevnění, resp. položení dlažby na písek tak, aby bylo možné plochu
případně uvést do původního stavu. Při uzavření nového nájemního vztahu bude
současně smluvně ukončen nájem u stávajících dvou nájemních smluv.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/607/47/2021 bylo přijato.
2. Protokol o vyhodnocení nabídek v rámci VZMR na stavební práce "Oprava veřejného
osvětlení Sluneční stráň (3 úseky) a autobusové nádraží"
Radě města byly předloženy Protokoly o vyhodnocení nabídek v rámci VZMR na stavební práce
"Oprava veřejného osvětlení Sluneční stráň (3 úseky) a autobusové nádraží", a to z prvního jednání
komise ze dne 22.3.2021 a z druhého jednání komise ze dne 29.3.2021 (viz přílohy originálu
zápisu). Rada města se shodla, že se ztotožňuje se závěrem hodnotící komise a přijala následující
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
výsledek hodnocení v rámci VZMR na stavební práce "Oprava veřejného osvětlení Sluneční stráň
(3 úseky) a autobusové nádraží" a pořadí nabídek:
1. ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., IČ 257 51 018, nabídnutá cena: 4.417.821,90 Kč bez DPH
(5.345.564,49 Kč včetně DPH)
2. LAMA lighting technologies s.r.o., IČ 286 22 740, nabídnutá cena: 4.476.462,27 Kč bez DPH
(5.416.519,35 Kč včetně DPH)
s tím, že zadavatel konstatuje, že oslovil společnost Signify s žádostí o vyjádření, zda nabízená
svítidla firmy TREVOS, a.s. (která jsou nabízena druhým uchazečem) jsou kompatibilní s řídícím
systémem Citytouch. Stanovisko zástupce společnosti Signify (Signify Commercial Czech
Republic, s.r.o., IČ 042 64 240) konstatuje, že v současné době (ke dni 29.3.2021) nejsou produkty
firmy TREVOS, a.s. certifikovány pro kompatibilní připojení vzdálené správy řízení veřejného
osvětlení CityTouch, a proto zadavatel konstatuje, že pokud nedojde k uzavření Smlouvy o dílo s
vítězným uchazečem, tj. společností ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., bude zadávací řízení zrušeno.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/608/47/2021 bylo přijato.
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3. Poptávkové řízení v rámci VZMR na dodávku "Zahradní rider s příslušenstvím pro
údržbu veřejných prostranství města"
Radě města byla předložena zadávací dokumentace v rámci poptávkového řízení v rámci VZMR
na dodávku "Zahradní rider s příslušenstvím pro údržbu veřejných prostranství města". Obsahem
této dokumentace je:
1) Kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a enviromentálního odpovědného zadávání a inovací
ve veřejné zakázce s názvem „Nákup zahradního rideru s příslušenstvím pro údržbu veřejných
prostranství ve Svobodě nad Úpou“.
2) Výzva k podání nabídky na VZMR na služby s názvem „Nákup zahradního rideru s
příslušenstvím pro údržbu veřejných prostranství ve Svobodě nad Úpou“.
• Příloha č. 1 - Závazný návrh Kupní smlouvy
Rada neměla k návrhu připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a enviromentálního odpovědného zadávání
a inovací ve veřejné zakázce s názvem „Nákup zahradního rideru s příslušenstvím
pro údržbu veřejných prostranství ve Svobodě nad Úpou“.
b)

c)

d)

znění Výzvy k podání nabídky na VZMR na služby s názvem „Nákup zahradního
rideru s příslušenstvím pro údržbu veřejných prostranství ve Svobodě nad Úpou“
včetně přílohy - Příloha č. 1 - Závazný návrh Kupní smlouvy.
výběr 3 dodavatelů, kterým bude Výzva dle bodu b) zaslána:
• Zemědělské družstvo Všestary, IČ 001 24 087, se sídlem Rozběřice 18, 503 12
Všestary
• KEŘKA s.r.o., IČ 647 91 033, se sídlem Fáblovka 518, 533 52 Pardubice - Polabiny
• Ing. Luboš Hlaváček - STAVIS, IČ 11158310, se sídlem Havlíčkova 144, 552 03
Česká Skalice
vyhodnocení nabídek bude provedeno v rámci 48. schůze Rady města dne 19.4.2021.

Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/609/47/2021 bylo přijato.

4. Předložení projektové dokumentace dle usnesení RM/376/29/2020 k žádosti vlastníka
domu č.p 422 - změna stavby před dokončením
Radě města byl předložen podkladový materiál k žádosti vlastníka domu č.p 422 ke změně stavby
před dokončením, jehož součástí je výkres C2 z PD Rekonstrukce objektu č.p. 422 na st. parcele
č. 313, k.ú. Svoboda nad Úpou, JANSA PROJEKT s.r.o., Nemojov, datum 02/2021, zak. číslo
10015, stupeň PD změna stavby před dokončením (viz příloha originálu zápisu). Předmětem změny
stavby před dokončením je vybudování parkovacího stání na pozemku žadatele p.p.č. 816/4,
navazující zpevněné plochy pro nájezd na parkovací stání se sníženou obrubou z betonové zámkové
dlažby a zpevněná plocha pro přístup do domu čp. 422 se snížením obruby u komunikace pro
bezbariérový přístup, oboje na pozemku města p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou. Rada se
shodla, že k žádosti nemá připomínky a celou záležitost na pozemku města p.p.č. 809/1 v k.ú.
Svoboda nad Úpou bude město řešit uzavřením Smlouvy o právu k provedení stavby a Smlouvy o
smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene, jejíž znění bude předloženo do příštího jednání rady.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost vlastníka domu č.p 422 ke změně stavby před dokončením, jejíž součástí je výkres C2 z PD
Rekonstrukce objektu č.p. 422 na st. parcele č. 313, k.ú. Svoboda nad Úpou, JANSA PROJEKT
s.r.o., Nemojov, datum 02/2021, zak. číslo 10015, stupeň PD změna stavby před dokončením (viz
příloha originálu zápisu). Předmětem změny stavby před dokončením je vybudování parkovacího
stání na pozemku žadatele p.p.č. 816/4, navazující zpevněné plochy pro nájezd na parkovací stání
se sníženou obrubou z betonové zámkové dlažby a zpevněná plocha pro přístup do domu čp. 422
se snížením obruby u komunikace pro bezbariérový přístup, oboje na pozemku města p.p.č. 809/1
v k.ú. Svoboda nad Úpou. Rada se shodla, že k žádosti nemá připomínky a celou záležitost na
pozemku města p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou bude město řešit uzavřením Smlouvy o právu
k provedení stavby a Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene, jejíž znění bude
předloženo do příštího jednání rady.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/610/47/2021 bylo přijato.
5. Žádost o vyjádření města k umístění plotového sloupku na p.p.č. 146/2, k.ú. Svoboda
nad Úpou
Radě města byla předložena žádost o vyjádření města k umístění plotového sloupku na pozemku
žadatelky p.p.č. 146/2, k.ú. Svoboda nad Úpou, který hraničí s veřejným prostranstvím na pozemku
města p.p.č. 679/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou. Rada neměla k žádosti připomínky a přijala
následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko coby vlastníka sousedního pozemku k žádosti o vyjádření města k umístění
plotového sloupku na pozemku žadatelky p.p.č. 146/2, k.ú. Svoboda nad Úpou, který hraničí s
veřejným prostranstvím na pozemku města p.p.č. 679/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/611/47/2021 bylo přijato.
6. Pronájem části parcely st.p.č. 95/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou (předzahrádka Lucky
Bistro)
Před projednáváním tohoto bodu se z projednávání a z hlasování vyloučil radní pan Petr Horáček.
Radě města byl předložen návrh nájemní smlouvy na pronájem části parcely st.p.č. 95/3 v k.ú.
Svoboda nad Úpou (předzahrádka Lucky Bistro) o výměře cca 8 m2 v souladu se zveřejněným
Záměrem města č. 08/2021 (viz příloha originálu zápisu), a to s paní Lucií Horáčkovou,
IČ 88515834, doba nájmu od 1.4.2021 do 30.11.2021, nájemné ve výši 500,-Kč bez DPH.
Rada neměla k návrhu připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nájemní smlouvu na pronájem části parcely st.p.č. 95/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou (předzahrádka
Lucky Bistro) o výměře cca 8 m2 v souladu se zveřejněným Záměrem města č. 08/2021 (viz příloha
originálu zápisu), a to s paní Lucií Horáčkovou, IČ 88515834, doba nájmu od 1.4.2021 do
30.11.2021, nájemné ve výši 500,-Kč bez DPH.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/612/47/2021 bylo přijato.
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7. Žádost o souhlas se stavbou přístřešku na pozemku žadatele st.p.č. 13 v k.ú. Maršov II
Radě města byla předložena žádost vlastníka domu Pod Světlou Horou čp. 38 o souhlas se stavbou
přístřešku na pozemku žadatele st.p.č. 13 v k.ú. Maršov II dle náčrtu v příloze žádosti. Rada neměla
k žádosti připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti vlastníka domu Pod Světlou Horou čp. 38 o souhlas se stavbou
přístřešku na pozemku žadatele st.p.č. 13 v k.ú. Maršov II dle náčrtu v příloze žádosti.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/613/47/2021 bylo přijato.
8. Žádost o vydání stanoviska ve věci umístění kanalizační přípojky na pozemku města
p.p.č. 123/1 v k.ú. Maršov II
Radě města byla předložena žádost vlastníka parcely p.p.č. 123/6 a objektu zahradní chatky na
st.p.č. 185, obě v k.ú. Maršov II o souhlas s umístěním kanalizační přípojky přes pozemek města
p.p.č. 123/1 dle situačního snímku z PD od Ing. Novotného (viz příloha originálu zápisu). Dále byl
radě předložen email žadatele se záměrem postavit na svém pozemku klasickou krkonošskou
chaloupku. Rada se zabývala pouze umístěním kanalizační přípojky. K záměru žadatele nemá rada
více informací, nehledě na to, že podle současného platného územního plánu jsou přípustnou
aktivitou v daném území pouze stávající objekty chat (tj. bez možnosti jejich rozšíření či výstavby
nových objektů).
Rada hlasovala o návrhu usnesení
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti vlastníka parcely p.p.č. 123/6 a objektu zahradní chatky na st.p.č. 185,
obě v k.ú. Maršov II o souhlas s umístěním kanalizační přípojky přes pozemek města p.p.č. 123/1
dle situačního snímku z PD od Ing. Novotného (viz příloha originálu zápisu) s tím, že daná
záležitost bude řešena Smlouvou o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/614/47/2021 bylo přijato.
9. Žádost o vydání povolení dočasné stavby na 15 let - 2 ks ocelo-plechový montovaný
skladovací prostor č. 3 a 4 v Černohorské ulici
Radě města byla předložena žádost o vydání povolení dočasné stavby na 15 let na další 2 ks oceloplechového montovaného skladovacího prostoru č. 3 a 4 v Černohorské ulici. Rada se žádostí
zabývala, zejména souladem s územním plánem a konstatovala, že již první dva přístřešky nejsou
v souladu s územním plánem, a proto byly schváleny pouze jako stavby dočasné na dobu 15ti let.
Rada se shodla na tom, že nechce, aby se v daném území pokračovalo s umísťováním podobných
dalších nevzhledných staveb v rozporu s územním plánem a provedla kontrolu územního plánu.
Bylo zjištěno, že se jedná o území občanské vybavenosti, kde jsou volně stojící objekty skladů
nepřípustnou aktivitou, ale přípustnou aktivitou je mimo jiné občanská vybavenost lokálního a
nadlokálního významu - obchodní, stravovací, a proto rada doporučí žadateli, aby se zabýval
výstavbou nového objektu na tomto pozemku p.p.č. 641/2, jehož využití bude v souladu s územním
plánem a jeho přípustnými regulativy.
6

Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost o vydání povolení dočasné stavby na 15 let na další 2 ks ocelo-plechového montovaného
skladovacího prostoru č. 3 a 4 v Černohorské ulici. Rada se žádostí zabývala, zejména souladem s
územním plánem a konstatovala, že již první dva přístřešky nejsou v souladu s územním plánem,
a proto byly schváleny pouze jako stavby dočasné na dobu 15ti let. Rada se shodla na tom, že
nechce, aby se v daném území pokračovalo s umísťováním podobných dalších nevzhledných staveb
v rozporu s územním plánem a provedla kontrolu územního plánu. Bylo zjištěno, že se jedná o
území občanské vybavenosti, kde jsou volně stojící objekty skladů nepřípustnou aktivitou, ale
přípustnou aktivitou je mimo jiné občanská vybavenost lokálního a nadlokálního významu obchodní, stravovací, a proto rada doporučuje žadateli, aby se zabýval výstavbou nového objektu
na tomto pozemku p.p.č. 641/2, jehož využití bude v souladu s územním plánem a jeho přípustnými
regulativy.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/615/47/2021 bylo přijato.

10. Žádost o vydání stanoviska města - osazení 2 ks nových střešních oken do stávající
střechy čp. 510
Radě města byla předložena žádost vlastníka podkrovního bytu v čp. 510 o vydání stanoviska města
- osazení 2 ks nových střešních oken do stávající střechy čp. 510. K žádosti byla připojena technická
zpráva a výtah z PD pro ohlášení stavby s názvem Osazení 2ks střešních oken, projektant Ing. arch.
Brzobohatý a Ing. arch. G. Brzobohatá, datum 3/2021 (viz příloha originálu zápisu). Rada neměla
k žádosti připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti vlastníka podkrovního bytu v čp. 510 o vydání stanoviska města osazení 2 ks nových střešních oken do stávající střechy čp. 510 dle technické zprávy a výtahu z PD
pro ohlášení stavby s názvem Osazení 2ks střešních oken, projektant Ing. arch. Brzobohatý a Ing.
arch. G. Brzobohatá, datum 3/2021 (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/616/47/2021 bylo přijato.
11. Zápis č. 5 z jednání komise pro rozvoj města dne 22.3.2021
Radě města byl předložen zápis č. 5 z jednání komise pro rozvoj města dne 22.3.2021 (viz příloha
originálu zápisu). Rada přijala usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zápis č. 5 z jednání komise pro rozvoj města dne 22.3.2021
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
USNESENÍ č. RM/617/47/2021 bylo přijato.
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zdržel se – 0

12. Žádost o vyjádření k PD na změnu stavby před dokončením - SKI HOTEL č.p. 425
Radě města byla předložena žádost o vyjádření k PD na změnu stavby před dokončením - SKI
HOTEL č.p. 425 ve Svobodě nad Úpou na st.p.č. 16 v k.ú. Svoboda nad Úpou, od Ing. Lucie
Pražákové, datum 03/2021 včetně zmiňované PD a dodatku č. 1 k PD - doplnění souhrnné technické
zprávy o řešení dopravy v klidu včetně výpočtu potřebných parkovacích míst - potřebnost činí
zaokrouhleně 18 parkovacích míst, která jsou zajištěna na pozemku vlastníka st.p.č. 16 (9 míst u
hotelu v zadní části) a st.p.č. 197/1 (9 míst v docházkové vzdálenosti cca 160 m - u bývalé
truhlárny) a na pronajatém pozemku od města p.p.č. 774/1 (10 míst v docházkové vzdálenosti cca
300 m, aut. nádraží), vše v k.ú. Svoboda nad Úpou. Změna stavby před dokončením spočívá v
legalizaci již delší dobu provozovaných prostor výše citovaného objektu.
Komise pro rozvoj města vydala stanovisko dne 22.3.2021:
"Komise pro rozvoj města nemá k tomuto záměru žádné výhrady a doporučuje městské radě vydat
souhlasné stanovisko s podmínkou zajištění dostatečného počtu parkovacích míst na pozemku
investora. Pokud investor nemá možnost zajistit dostatečný počet parkovacích míst na svém
pozemku, může tento problém řešit i jinými způsoby než bezplatným parkováním na pozemcích ve
vlastnictví obce. Komise dále doporučuje městské radě najít způsob kontroly parkování s možností
postihu v případě nedodržení parkování pouze na dohodnutých pozemcích."
Rada v dané záležitosti přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti o vyjádření k PD na změnu stavby před dokončením - SKI HOTEL
č.p. 425 ve Svobodě nad Úpou na st.p.č. 16 v k.ú. Svoboda nad Úpou, od Ing. Lucie Pražákové,
datum 03/2021 včetně zmiňované PD a dodatku č. 1 k PD - doplnění souhrnné technické zprávy o
řešení dopravy v klidu včetně výpočtu potřebných parkovacích míst - potřebnost činí zaokrouhleně
18 parkovacích míst, která jsou zajištěna na pozemku vlastníka st.p.č. 16 (9 míst u hotelu v zadní
části) a st.p.č. 197/1 (9 míst v docházkové vzdálenosti cca 160 m - u bývalé truhlárny) a na
pronajatém pozemku od města p.p.č. 774/1 (10 míst v docházkové vzdálenosti cca 300 m, aut.
nádraží), vše v k.ú. Svoboda nad Úpou. Změna stavby před dokončením spočívá v legalizaci již
delší dobu provozovaných prostor výše citovaného objektu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/618/47/2021 bylo přijato.
13. Upřesnění stanoviska města ve věci parkování u čp. 475 v rámci vyjádření k PD pro
vydání stavebního povolení pro stavební úpravy 4.NP a vestavby mezonetového patra
5.NP do prostor podkroví v bytovém domě č. p. 475 na nám. Svornosti
V rámci tohoto bodu se vyloučil z projednávání i z hlasování radní pan Tomáš Hovard.
Rada města požadovala po komisi pro rozvoj města upřesnění stanoviska ve věci parkování u čp.
475 v rámci vyjádření k PD pro vydání stavebního povolení pro stavební úpravy 4.NP a vestavby
mezonetového patra 5.NP do prostor podkroví v bytovém domě č. p. 475 na nám. Svornosti již na
konci listopadu 2020 na základě podané žádosti od investora (viz 41. schůze RM dne 30.11.2020).
Komise pro rozvoj města se k dané záležitosti vyjádřila dne 7.1.2021 v tom smyslu, že komise se
usnesla, že nemá k tomuto záměru žádné výhrady a doporučuje městské radě vydat souhlasné
stanovisko s podmínkou zajištění dostatečného počtu parkovacích míst na pozemku investora.
Rada města tedy vydala dne 11.1.2021 na 43. schůzi usnesení č. RM/542/43/2020 písm. c), které
zní:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
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kladné stanovisko s podmínkou zajištění dostatečného počtu parkovacích míst na pozemku
investora na základě doporučujícího stanoviska komise pro rozvoj města ze dne 7.1.2021 k žádosti
o stanovisko městské rady k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení pro stavební
úpravy 4.NP a vestavby mezonetového patra 5.NP do prostor podkroví v bytovém domě č. p. 475
na náměstí Svornosti ve Svobodě nad Úpou.
Stavební úřad požadoval po městě upřesnění tohoto stanoviska ve smyslu, zda se záměrem
stavebníka město souhlasí či nikoliv, protože podmínku parkování na vlastním pozemku investora
není žadatel schopen splnit.
Rada tedy znovu požádala komisi pro rozvoj města o upřesnění svého stanoviska ze dne 7.1.2021:
Komise pro rozvoj města se danou záležitostí znovu zabývala na jednání dne 22.3.2021 a usnesla
se takto:
"Komise trvá na svém stanovisku. Pokud investor nemá možnost zajistit dostatečný počet
parkovacích míst na svém pozemku, může tento problém řešit i jinými způsoby než bezplatným
parkováním na pozemcích ve vlastnictví obce. Není možné stále zhoršovat již značně tristní situaci
s parkováním v našem městě."
Rada města se tedy znovu zabývala svým stanoviskem a jednoznačně se shodla na tom, že skutečně
není možné stále zhoršovat již značně tristní situaci s parkováním v našem městě. Pokud investor
chce stávající dům o 6 bytových jednotkách rozšířit o dalších 5 bytových jednotek, musí k nim
zajistit potřebný počet parkovacích míst na svých pozemcích, protože město v současné době nemá
volnou parkovací kapacitu. Zároveň město nehodlá trpět fiktivní potvrzování parkovacích míst
formou fiktivních nájemních smluv, které jsou předkládány v rámci stavebních řízení, ale fakticky
se na těchto vyčleněných parkovacích místech neparkuje, auta vlastníků nemovitostí parkují na
veřejných plochách a blokují tak trvale parkovací místa. Město se začíná intenzivně zabývat
problematikou parkování po obci, ale v současné době nemůže město vydávat kladná stanoviska k
rekonstrukcím domů, kde se takto rozšiřuje kapacita bydlení, když k tomu investor nemá zajištěné
odpovídající funkční parkování v docházkové vzdálenosti na svém pozemku.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení
Rada města Svobody nad Úpou
ruší
a)

své usnesení č. RM/542/43/2020 písm. c) ze dne 11.1.2021.

vydává
b)
zamítavé stanovisko k žádosti o stanovisko města k projektové dokumentaci pro
vydání stavebního povolení pro stavební úpravy 4.NP a vestavby mezonetového patra
5.NP do prostor podkroví v bytovém domě č. p. 475 na náměstí Svornosti ve Svobodě
nad Úpou, a to z důvodů, které jsou podrobně popsány v zápise a týkají se parkování
u čp. 475, protože není možné stále zhoršovat již značně tristní situaci s parkováním
v našem městě. Pokud investor chce stávající dům o 6 bytových jednotkách rozšířit
o dalších 5 bytových jednotek, musí k nim zajistit potřebný počet parkovacích míst
na svých pozemcích, protože město v současné době nemá volnou parkovací
kapacitu. Zároveň město nehodlá trpět fiktivní potvrzování parkovacích míst formou
fiktivních nájemních smluv, které jsou předkládány v rámci stavebních řízení, ale
fakticky se na těchto vyčleněných parkovacích místech neparkuje, auta vlastníků
nemovitostí parkují na veřejných plochách a blokují tak trvale parkovací místa.
Město se začíná intenzivně zabývat problematikou parkování po obci, ale v současné
době nemůže město vydávat kladná stanoviska k rekonstrukcím domů, kde se takto
rozšiřuje kapacita bydlení, když k tomu investor nemá zajištěné odpovídající funkční
parkování v docházkové vzdálenosti na svém pozemku.
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

USNESENÍ č. RM/619/47/2021 bylo přijato.
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zdržel se – 0

14. Preventivní testování zaměstnanců města – informace o zajištění
Radě města byly předloženy informace o preventivním testování zaměstnanců města (viz průvodka
k bodu v příloze originálu zápisu). Rada vzala tyto informace na vědomí a bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
rozhodnutí o preventivním testování zaměstnanců města od 16.3.2021 bez připomínek a pověřuje
tajemnici MěÚ, aby i nadále zajišťovala toto preventivní testování na základě aktuální
epidemiologické situace a v souladu s legislativními nařízeními v dané oblasti.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/620/47/2021 bylo přijato.
15. Odpověď společnosti Pod Černým vrchem s.r.o. na nabídku směny
Radě města byla předložena odpověď společnosti Pod Černým vrchem s.r.o. na nabídku rozsahu
směny, která byla projednána a schválena na březnovém jednání zastupitelstva. Jedná se o
písemnost č.j. SVO/1190/2021 doručenou městu dne 23.3.2021 (viz příloha originálu zápisu).
Přílohou tohoto dopisu jsou 2 mapové podklady, které se liší od mapových podkladů schválených
zastupitelstvem. Starosta informoval radu o telefonním jednání se zástupcem společnosti a navrhl,
aby se členové rady opět sešli na místním šetření v rámci terénní pochůzky za účelem konečného
upřesnění hranic směňovaných pozemků. Bylo hlasováno o návrhu usnesení
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
odpověď společnosti Pod Černým vrchem s.r.o. na nabídku rozsahu směny, která byla projednána
a schválena na březnovém jednání zastupitelstva. Jedná se o písemnost č.j. SVO/1190/2021
doručenou městu dne 23.3.2021 (viz příloha originálu zápisu). Přílohou tohoto dopisu jsou
2 mapové podklady, které se liší od mapových podkladů schválených zastupitelstvem, a proto rada
pověřuje starostu, aby se zástupcem společnosti dojednal termín společného místního šetření v
rámci terénní pochůzky za účelem konečného upřesnění hranic směňovaných pozemků.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/621/47/2021 bylo přijato.
16. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. SVO/1000/2017 na zpracování nového Územního
plánu města
Radě města byl předložen návrh Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. SVO/1000/2017 na zpracování
nového Územního plánu města (viz příloha originálu zápisu). Předmětem dodatku je rozšíření
pracovního týmu, doplnění způsobu zpracování ÚP v souladu s metodikou Standard vybraných
částí ÚP MMR ČR, verze 24.10.2019, úprava termínů, úprava textu o celkové ceně, zrušující
ustanovení.
Odůvodnění potřeby uzavřít dodatek je vysvětlen v emailu od zpracovatele ÚP:
"Dodatek k SOD řeší jak záležitosti personální, tak záležitosti věcné. Avšak z věcných jen ty dosud
známé, protože jsme zatím neobdrželi pokyny pro úpravu dokumentace a nevíme tedy, zda se na
základě vyhodnocení závěrů společného jednání nebudou vymezovat nové plochy, které by vedly
k nutnosti doplnění Natura a SEA. Skutečností známou však je změna stavebního zákona ve smyslu
požadavku na zpracování ÚP v jednotném standardu. Ač příslušné ustanovení vstoupí v platnost až
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vydáním příslušné prováděcí vyhlášky, vydalo MMR ČR v roce 2019 metodický pokyn Standard
vybraných částí územního plánu, který je závazný pro obce a města, jejichž ÚP je spolufinancován
z dotace MMR. Proto je nahrazeno ustanovení týkající se metodiky MINIS, změněno ustanovení
týkající se lhůty zpracování nejbližší etapy prací na ÚP a změněno ustanovení týkající se její ceny
a celkové ceny. Je totiž nezbytné zcela změnit jak grafické vyjádření ploch v ÚP, tak jejich názvy,
symboliku a datovou strukturu. To se rovněž promítá do všech kapitol textové části."
Dále zpracovatel vysvětluje časový horizont dokončení nového ÚP:
"Ještě stručně k navazujícím krokům: po obdržení pokynu pořizovatele k úpravě návrhu ÚP po
projednání s dotčenými orgány provedeme požadovanou úpravu a přepracujeme celý ÚP dle výše
zmíněného Standardu do 10 týdnů (pokud se nebude měnit koncepce ÚP a nebudou se přidávat
nové plochy), následně pořizovatel svolá veřejné projednání, vyhodnotí společně s určeným
zastupitelem jeho závěry včetně uplatněných připomínek a námitek, zajistí k tomuto vyhodnocení
stanoviska dotčených orgánů a dá nám pokyn k úpravě návrhu ÚP po veřejném projednání (tedy
ke zpracování čistopisu) ve lhůtě závisející na rozsahu požadavků. Dle tohoto pokynu upravíme
návrh ÚP do konečné podoby ÚP pro vydání (čistopisu) a odevzdáme do 3 týdnů. Následně
pořizovatel provede další potřebné kroky k vydání dle stavebního zákona a správního řádu a
předloží ÚP zastupitelstvu města ke schválení a vydání. Pokud však bude po společném jednání
požadováno změnit koncepci ÚP či přidat do ÚP nové dosud neposouzené plochy, bude nezbytné
nejprve upravit návrh ÚP, zajistit u posuzovatelů jeho doposouzení (! jarní a letní aspekt !) a
přepracování SEA a Natura ve vztahu ke Standardu atd."
Z výše uvedeného logicky vyplývá, že optimistická varianta pro dokončení ÚP do 30.6.2021 je
nesmysl a je nutné požádat dotační orgán ještě jednou o prodloužení lhůty pro dokončení ÚP do
31.12.2021.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. SVO/1000/2017 na zpracování nového Územního
plánu města (viz příloha originálu zápisu, odůvodnění viz zápis).
pověřuje
b)
starostu města a tajemnici MěÚ, aby požádali dotační orgán o prodloužení termínu
dokončení nového ÚP do 31.12.2021 na základě zjištěných skutečností popsaných v
zápise.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/622/47/2021 bylo přijato.
Schůze Rady města byla ukončena dne 29.3.2021 v 18,00 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat v pondělí 19.4.2021 od 16,00 hodin. Zápis byl dokončen dne 30.3.2021. Nedílnou
součástí zápisu je výpis usnesení z 47. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne
29.3.2021.
………………………………….
Ing. Helmut Ruse – místostarosta města

……………………………………
Mgr. Petr Týfa – starosta města
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Výpis usnesení z 47. schůze Rady města Svoboda nad Úpou
konané dne 29.03.2021
USNESENÍ č. RM/607/47/2021
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
a)
kladné stanovisko k záměru rekonstrukce provozovny R BURGER dle vizualizace
(viz příloha originálu zápisu) v části rozšíření provozovny o sklad a kuchyň na části
parcely p.p.č. 12/4 (směrem k hlavní silnici na Pec), která je ve vlastnictví rodiny
žadatele (dle ÚP se jedná o plochu území občanské vybavenosti).
projednala
b)
žádost o stanovisko ve věci rozšíření provozovny o prosklenou terasu na části parcely
p.p.č. 625, která je ve vlastnictví města s tím, že Rada města nemůže vydat souhlas
k tomuto záměru, protože je bohužel z hlediska územního plánu nepřípustný (plocha
území dopravní infrastruktury), takže Rada města doporučila žadateli požádat o
změnu územního plánu.
doporučuje
c)
žadateli podat žádost o nový nájem části parcely p.p.č. 625 za účelem úpravy plochy
před provozovnou tak, aby bylo možné rozšířit předzahrádku. Úpravou plochy se
rozumí její zpevnění, resp. položení dlažby na písek tak, aby bylo možné plochu
případně uvést do původního stavu. Při uzavření nového nájemního vztahu bude
současně smluvně ukončen nájem u stávajících dvou nájemních smluv.

USNESENÍ č. RM/608/47/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
výsledek hodnocení v rámci VZMR na stavební práce "Oprava veřejného osvětlení Sluneční
stráň (3 úseky) a autobusové nádraží" a pořadí nabídek:
1. ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., IČ 257 51 018, nabídnutá cena: 4.417.821,90 Kč bez DPH
(5.345.564,49 Kč včetně DPH)
2. LAMA lighting technologies s.r.o., IČ 286 22 740, nabídnutá cena: 4.476.462,27 Kč bez
DPH (5.416.519,35 Kč včetně DPH)
s tím, že zadavatel konstatuje, že oslovil společnost Signify s žádostí o vyjádření, zda nabízená
svítidla firmy TREVOS, a.s. (která jsou nabízena druhým uchazečem) jsou kompatibilní
sřídícím systémem Citytouch. Stanovisko zástupce společnosti Signify (Signify Commercial
Czech Republic, s.r.o., IČ 042 64 240) konstatuje, že v současné době (ke dni 29.3.2021) nejsou
produkty firmy TREVOS, a.s. certifikovány pro kompatibilní připojení vzdálené správy řízení
veřejného osvětlení CityTouch, a proto zadavatel konstatuje, že pokud nedojde k uzavření
Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem, tj. společností ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., bude
zadávací řízení zrušeno.
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USNESENÍ č. RM/609/47/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a enviromentálního odpovědného
zadávání a inovací ve veřejné zakázce s názvem „Nákup zahradního rideru s
příslušenstvím pro údržbu veřejných prostranství ve Svobodě nad Úpou“.
b)
znění Výzvy k podání nabídky na VZMR na služby s názvem „Nákup zahradního
rideru s příslušenstvím pro údržbu veřejných prostranství ve Svobodě nad Úpou“
včetně přílohy - Příloha č. 1 - Závazný návrh Kupní smlouvy.
c)

d)

výběr 3 dodavatelů, kterým bude Výzva dle bodu b) zaslána:
• Zemědělské družstvo Všestary, IČ 001 24 087, se sídlem Rozběřice 18, 503 12
Všestary
• KEŘKA s.r.o., IČ 647 91 033, se sídlem Fáblovka 518, 533 52 Pardubice - Polabiny
• Ing. Luboš Hlaváček - STAVIS, IČ 11158310, se sídlem Havlíčkova 144, 552 03
Česká Skalice
vyhodnocení nabídek bude provedeno v rámci 48. schůze Rady města dne 19.4.2021.

USNESENÍ č. RM/610/47/2021
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost vlastníka domu č.p 422 ke změně stavby před dokončením, jejíž součástí je výkres C2 z
PD Rekonstrukce objektu č.p. 422 na st. parcele č. 313, k.ú. Svoboda nad Úpou, JANSA
PROJEKT s.r.o., Nemojov, datum 02/2021, zak. číslo 10015, stupeň PD změna stavby před
dokončením (viz příloha originálu zápisu). Předmětem změny stavby před dokončením je
vybudování parkovacího stání na pozemku žadatele p.p.č. 816/4, navazující zpevněné plochy
pro nájezd na parkovací stání se sníženou obrubou z betonové zámkové dlažby a zpevněná
plocha pro přístup do domu čp. 422 se snížením obruby u komunikace pro bezbariérový přístup,
oboje na pozemku města p.p.č. p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou. Rada se shodla, že k
žádosti nemá připomínky a celou záležitost na pozemku města p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou bude město řešit uzavřením Smlouvy o právu k provedení stavby a Smlouvy o smlouvě
budoucí na zřízení věcného břemene, jejíž znění bude předloženo do příštího jednání rady.
USNESENÍ č. RM/611/47/2021
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko coby vlastníka sousedního pozemku k žádosti o vyjádření města k umístění
plotového sloupku na pozemku žadatelky p.p.č. 146/2, k.ú. Svoboda nad Úpou, který hraničí s
veřejným prostranstvím na pozemku města p.p.č. 679/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou.
USNESENÍ č. RM/612/47/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nájemní smlouvu na pronájem části parcely st.p.č. 95/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou (předzahrádka
Lucky Bistro) o výměře cca 8 m2 v souladu se zveřejněným Záměrem města č. 08/2021 (viz
příloha originálu zápisu), a to s paní Lucií Horáčkovou, IČ 88515834, doba nájmu od 1.4.2021
do 30.11.2021, nájemné ve výši 500,-Kč bez DPH.
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USNESENÍ č. RM/613/47/2021
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti vlastníka domu Pod Světlou Horou čp. 38 o souhlas se stavbou
přístřešku na pozemku žadatele st.p.č. 13 v k.ú. Maršov II dle náčrtu v příloze žádosti.
USNESENÍ č. RM/614/47/2021
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti vlastníka parcely p.p.č. 123/6 a objektu zahradní chatky na st.p.č.
185, obě v k.ú. Maršov II o souhlas s umístěním kanalizační přípojky přes pozemek města p.p.č.
123/1 dle situačního snímku z PD od Ing. Novotného (viz příloha originálu zápisu) s tím, že
daná záležitost bude řešena Smlouvou o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene.
USNESENÍ č. RM/615/47/2021
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost o vydání povolení dočasné stavby na 15 let na další 2 ks ocelo-plechového montovaného
skladovacího prostoru č. 3 a 4 v Černohorské ulici. Rada se žádostí zabývala, zejména souladem
s územním plánem a konstatovala, že již první dva přístřešky nejsou v souladu s územním
plánem, a proto byly schváleny pouze jako stavby dočasné na dobu 15ti let. Rada se shodla na
tom, že nechce, aby se v daném území pokračovalo s umísťováním podobných dalších
nevzhledných staveb v rozporu s územním plánem a provedla kontrolu územního plánu. Bylo
zjištěno, že se jedná o území občanské vybavenosti, kde jsou volně stojící objekty skladů
nepřípustnou aktivitou, ale přípustnou aktivitou je mimo jiné občanská vybavenost lokálního a
nadlokálního významu - obchodní, stravovací, a proto rada doporučuje žadateli, aby se zabýval
výstavbou nového objektu na tomto pozemku p.p.č. 641/2, jehož využití bude v souladu s
územním plánem a jeho přípustnými regulativy.
USNESENÍ č. RM/616/47/2021
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti vlastníka podkrovního bytu v čp. 510 o vydání stanoviska města osazení 2 ks nových střešních oken do stávající střechy čp. 510 dle technické zprávy a výtahu
z PD pro ohlášení stavby s názvem Osazení 2ks střešních oken, projektant Ing. arch. Brzobohatý
a Ing. arch. G. Brzobohatá, datum 3/2021 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/617/47/2021
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zápis č. 5 z jednání komise pro rozvoj města dne 22.3.2021
USNESENÍ č. RM/618/47/2021
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti o vyjádření k PD na změnu stavby před dokončením - SKI HOTEL
č.p. 425 ve Svobodě nad Úpou na st.p.č. 16 v k.ú. Svoboda nad Úpou, od Ing. Lucie Pražákové,
datum 03/2021 včetně zmiňované PD a dodatku č. 1 k PD - doplnění souhrnné technické zprávy
o řešení dopravy v klidu včetně výpočtu potřebných parkovacích míst - potřebnost činí
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zaokrouhleně 18 parkovacích míst, která jsou zajištěna na pozemku vlastníka st.p.č. 16 (9 míst
u hotelu v zadní části) a st.p.č. 197/1 (9 míst v docházkové vzdálenosti cca 160 m - u bývalé
truhlárny) a na pronajatém pozemku od města p.p.č. 774/1 (10 míst v docházkové vzdálenosti
cca 300 m, aut. nádraží), vše v k.ú. Svoboda nad Úpou. Změna stavby před dokončením spočívá
v legalizaci již delší dobu provozovaných prostor výše citovaného objektu.
USNESENÍ č. RM/619/47/2021
Rada města Svobody nad Úpou
ruší
a)

své usnesení č. RM/542/43/2020 písm. c) ze dne 11.1.2021.

vydává
b)
zamítavé stanovisko k žádosti o stanovisko města k projektové dokumentaci pro
vydání stavebního povolení pro stavební úpravy 4.NP a vestavby mezonetového
patra 5.NP do prostor podkroví v bytovém domě č. p. 475 na náměstí Svornosti ve
Svobodě nad Úpou, a to z důvodů, které jsou podrobně popsány v zápise a týkají se
parkování u čp. 475, protože není možné stále zhoršovat již značně tristní situaci s
parkováním v našem městě. Pokud investor chce stávající dům o 6 bytových
jednotkách rozšířit o dalších 5 bytových jednotek, musí k nim zajistit potřebný počet
parkovacích míst na svých pozemcích, protože město v současné době nemá volnou
parkovací kapacitu. Zároveň město nehodlá trpět fiktivní potvrzování parkovacích
míst formou fiktivních nájemních smluv, které jsou předkládány v rámci stavebních
řízení, ale fakticky se na těchto vyčleněných parkovacích místech neparkuje, auta
vlastníků nemovitostí parkují na veřejných plochách a blokují tak trvale parkovací
místa. Město se začíná intenzivně zabývat problematikou parkování po obci, ale v
současné době nemůže město vydávat kladná stanoviska k rekonstrukcím domů, kde
se takto rozšiřuje kapacita bydlení, když k tomu investor nemá zajištěné odpovídající
funkční parkování v docházkové vzdálenosti na svém pozemku.
USNESENÍ č. RM/620/47/2021
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
rozhodnutí o preventivním testování zaměstnanců města od 16.3.2021 bez připomínek a
pověřuje tajemnici MěÚ, aby i nadále zajišťovala toto preventivní testování na základě aktuální
epidemiologické situace a v souladu s legislativními nařízeními v dané oblasti.
USNESENÍ č. RM/621/47/2021
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
odpověď společnosti Pod Černým vrchem s.r.o. na nabídku rozsahu směny, která byla
projednána a schválena na březnovém jednání zastupitelstva. Jedná se o písemnost č.j.
SVO/1190/2021 doručenou městu dne 23.3.2021 (viz příloha originálu zápisu). Přílohou tohoto
dopisu jsou 2 mapové podklady, které se liší od mapových podkladů schválených
zastupitelstvem, a proto rada pověřuje starostu, aby se zástupcem společnosti dojednal termín
společného místního šetření v rámci terénní pochůzky za účelem konečného upřesnění hranic
směňovaných pozemků.
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USNESENÍ č. RM/622/47/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. SVO/1000/2017 na zpracování nového Územního
plánu města (viz příloha originálu zápisu, odůvodnění viz zápis).
pověřuje
b)
starostu města a tajemnici MěÚ, aby požádali dotační orgán o prodloužení termínu
dokončení nového ÚP do 31.12.2021 na základě zjištěných skutečností popsaných v
zápise.
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