Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
Otázky:
1. v jakém stádiu je průběh zpracování nového územního plánu města Starý
Plzenec a jaký lze předpokládat následující časový průběh;
2. jaké využití ploch území je předpokládáno novým územním plánem (po
vypořádání námitek a připomínek) na těchto nemovitostech: (i) pozemku parc. č.
203/28; (ii) pozemku parc. č. 203/35; (iii) pozemku parc. 203/36; (iv) pozemku
parc. č. 203/37; (v) pozemku parc. č. 203/38; (vi) pozemku parc. č. 203/39; (vii)
pozemku parc. č. 203/45; (viii) pozemku parc. č. 203/47; a (ix) pozemku parc. č.
2253, vše v obci a katastrálním území Starý Plzenec.
Současně žadatel žádá o zaslání kopie příslušné části nového územního plánu
s určením využití ploch a území výše uvedených pozemků.
Odpovědi:
Toto je v pořadí 4. žádost o poskytnutí informace v souvislosti s návrhem nového
Územního plánu Starý Plzenec, proto se žadatel předem odkazuje na již zaslané
informace a poučení.
Je opakována již dříve uvedená informace, že dle § 2 odst. (4) zákona se povinnost
poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření
nových informací. Informace o průběhu tvorby Územního plánu města Starý Plzenec
je tohoto charakteru. Následující poskytnutá informace vychází z dostupných
podkladů.
1. Návrh nového Územního plánu Starý Plzenec je ve fázi po veřejném projednání,
část hlavního výkresu zpracovaného v únoru 2017, z kterého je patrný návrh
způsobu využití ploch, je žadateli zaslána přílohou. Veřejné projednání se konalo
dne 25.05.2017. Návrh nového územního plánu pro veřejné projednání byl
vyvěšen na internetových stránkách do dne 01.06.2017. Aktuálnější materiál není
k dispozici. Nyní se u pořizovatele vyhodnocují námitky a připomínky vzešlé
z veřejného projednání. O námitkách rozhodne zastupitelstvo města Starý
Plzenec. Vzhledem k množství a charakteru zaslaných námitek a připomínek
nelze další časový průběh přesněji specifikovat. Je předpoklad, že bude vedeno
opakované veřejné projednání, které celý proces prodlouží.
2. Využití ploch na žadatelem uvedených pozemcích je v návrhu nového Územního
plánu Starý Plzenec pro veřejné projednání navrženo jako BI tj. bydlení
individuální s hlavním využitím bydlení v rodinných domech.

