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MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV

27.11.2017

Datum projednání v RM

4.12.2017

Datum projednání v ZM 11.12.2017
Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

Odbor rozvoje
města

Zpracoval

Mgr. Marek Hlíza

Předkládá

Ing. Hana Horynová

Zadání „Změny č. 2 územního plánu Trutnov“

Porada vedení doporučuje přijmout předložené usnesení.
Rada města Trutnova
doporučuje
01.01
ZM schválit zadání Změny č. 2 územního plánu Trutnov v předloženém
znění
01.02
ZM zamítnout návrh na pořízení změny územního plánu, podaný Ing. arch.
Janem Veisserem, Ivana Olbrachta 111, 54101 Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova
s ch v a l u j e:
01.01
zadání „Změny č. 2 územního plánu Trutnov“ v předloženém znění.
zamítá
02.01
návrh na pořízení změny územního plánu Trutnov, podaný Ing. arch.
Janem Veisserem, Ivana Olbrachta 111, 54101 Trutnov

Důvodová zpráva:
Městský úřad Trutnov, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace „Změny č. 2 územního plánu
Trutnov“, zajistil v návaznosti na ust. § 47 odst. 2) a 3) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) projednání Návrhu zadání „Změny č. 2 územního plánu
Trutnov“. Na základě výsledků tohoto projednání (obdržených stanovisek dotčených orgánů a
podnětů) pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem (Ing. Hanou Horynovou) upravili návrh
zadání a tento předkládají v odkazu na ust. § 47 odst. 5) stavebního zákona ke schválení
zastupitelstvu města. Z uvedeného projednání mimo jiné nevyplynul požadavek na posouzení návrhu
změny č. 2 územního plánu Trutnov z hlediska jeho možného vlivu na životní prostředí dle § 10i
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
V rámci projednání návrhu obdržel pořizovatel mimo požadavky nebo podmínky obsažené ve
stanoviscích dotčených orgánů i další návrhy na pořízení změn týkající se požadavku na změnu
funkčního využití v katastrálním území Oblanov označena v zadání jako změna č Z49 a dále
požadavek na úpravu regulativu stávajícího funkčního využití v katastrálním území Trutnov označena
v zadání jako změna č. Z50. Vzhledem k tomu, že pořizovatel po posouzení těchto návrhů na úpravy
územního plánu Trutnov neshledal žádné zásadní nedostatky nebo nesoulad s cíli a úkoly územního
plánování, byly tyto návrhy doplněny do zadání s požadavkem na jejich podrobné posouzení v rámci
zpracování a následného projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Trutnov.
Pořizovatel současně obdržel návrh na pořízení změn územního plánu Trutnov obsahující celkem 5
požadavků na úpravy v lokalitách u autobusového nádraží (č. 1), Na Nivách (č. 2 a č. 3), parkoviště
nad kinem (č. 4) a údolí před Poříčským hřbetem (č. 5). Pořizovatel tyto požadavky posoudil a se
závěrečným doporučením na jejich nepořizování z důvodu omezení budoucí nebo již zahájené
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realizace uvažované výstavby, jej předkládá k projednání zastupitelstvu města. Posouzení tohoto
návrhu se stanoviskem pořizovatele tvoří samostatnou přílohu k tomuto materiálu.
Přílohy: 1 x Zadání „Změny č. 2 územního plánu Trutnov“
1 x Vyhodnocení návrhu na pořízení změny územního plánu Trutnov
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – ORG: 12007
Kontrola materiálu provedena oddělením právním dne:
Datum:

Podpis vedoucího odboru

