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 Zápis z jednání dne 26. 4. 2021 – 4. zasedání Výboru         
pro územní plánování 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Přítomni:    Ing. Eva Fialová  
    Ing. arch. Jan Hrouda 

    Bc. Pavel Dufek    

    Mgr. Zdeněk Kubec 

    Ing. Pavel Loskot 
    František Minárik 

    Ing. arch. Vladimír Veselý 

   

 

Nepřítomni:   Ing. Pavel Tošovský – omluven 

    Ing. Vladimír Skalník - omluven 

   

 
Hosté:            
             Ing. arch. Petr Hoffmann - MmÚL          
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 

Kolečko: 

 
 
Ing. Eva Fialová 

- zahájení projednávání čtvrté části podnětů  
 
Bc. Pavel Dufek 

- blok podnětů č. 349 - 435 

- podnět č. 349 – je povolen do změny na individuální bydlení, přistupovat stejně 
komplexně k celé této oblasti v novém územním plánu 
 

Ing. arch. Vladimír Veselý 
- upozornění, že platí jiné požární předpisy u rodinného domku než u bytového domu 
 
Bc. Pavel Dufek 

- podnět č. 350 – špatné číslo pozemku, prověřit 
- podnět č. 353 – Střekov ZPA – problematická lokalita – změna na bytový dům 
 

- hlasování o ponechání doporučujícího stanoviska 

 

Hlasování přítomných: 5-2-0  
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- podnět č. 359 – Malátova ulice, výstavba bytového domu - prověřit na oddělení 
územního plánování zda neexistuje nějaký jiný záměr, který má souvislost s koncepcí  
 

- podnět č. 384 – sporný bod koncepčního charakteru  
 
- podnět č. 385 – ZOO – rozšíření pozemku o výběhy pro zvířata a oplocení -  
nezastavěné území, veřejně přístupný lesopark 

 

Ing. Eva Fialová 

– udělit výjimku 
- samostatný bod do zastupitelstva města 

- přesunout jako samostatnou kategorii na podněty samosprávy na změny územního 
plánu  
 

Hlasování přítomných: 7,0,0 

 

- podnět č. 397 - Krásné Březno – zahrádka – přesunout do chyby  
– změnit na nedoporučuje, mimo zastavěné území, účelem je ponechat stávající stav 
 

Hlasování přítomných: 6-1-0 

 

- podnět č. 398 – nelze dohledat parcely, ponecháno zamítavé stanovisko 
 
- podnět č. 409 pozemek v Sebuzíně – ekofarma 
 

František Minárik 

– duplicita s podnětem č. 507 

 

- vyjmout z podnětů, zařadit jako doporučující a přesunout do samostatné kategorie 
doporučující samosprávou 

 

Hlasování přítomných: 6,0,1  
 

- podnět č. 412 - hřebčín, zemědělská a hospodářská činnost, dle žádosti není třeba 
změny, ponechat nedoporučující stanovisko 

 

- podnět č. 416 – komerční využití – souhlasné stanovisko, ale vyjmout pozemky  
 

František Minárik 

- blok podnětů č. 436 - 522 

 

- podnět č. 487 – změna na výstavbu bytových domů – chybí čísla parcel - doplnit  
 

- podnět č. 482 – žádost MmÚL převést část veřejného prostranství na zahradu viz 
příloha - příloha není – doplnit od ODM a vrátit se k tomuto bodu 

 

- podnět č. 514 – Střekov – pozn. prověřit památkovou ochranu -  žádost o změnu na 
zahradu změnit z doporučujícího na nedoporučující - řešení koncepce návaznosti na 
koncepci průchodnosti území  
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Hlasování přítomných: 7,0,0 

 

- podnět č. 518 – žádost o převedení části pozemku na zahradu 

- změna koncepčního přístupu z doporučujícího na nedoporučující  
 

Hlasování přítomných: 7,0,0 

 

- podnět č. 519 – komunikace nerespektují územní plán, prochází dotčenými 
stavbami a pozemky  
- prověřit do příštího jednání  
 

 

- příští termín jednání 17. 5. 2021 od 15,00 hodin 

 
 
 
Zapsala: 
 
Lenka Šmídová 
tajemnice výboru pro ÚP 


