
Zápis č. 06/13 z jednání Komise Životního prostředí konané dne 23.7.2013  
 
Přitomni:  všichni (per-rollam) 
 
Předseda komise ŽP informoval členy o pořízení nového územního plánu a o tom, že 
se k tomu budeme na jednání komise k ÚP vyjadřovat ještě. Zaslané podklady byly 
probrány a bylo zjištěno, že některé změny, které jsme na minulé komisi k ÚP odmítli 
jsou v ÚP zapracovány jako že se povolují, což není správně. Jedná se zejména o 
tyto změny. 
 

 

Původní 
číslo 

žádosti Pozemky  

Druh Komentář 

9.  

14. 2035,1830/111 -  tyto dvě jsme 

nechtěli – že už dále nebudeme 
rozšiřovat zastavěné území  

BI navazuje na ZÚ, návrh KŘ  

13. 

18. p.č. 1955/7 problematický přístup, 
soukromý pozemek a úzká cesta – na 
posledním jednání komise k ÚP jsme 
řekli, že tyto nebudeme rozšiřovat 

BI část navazuje na ZÚ, část po OP VVN  

19. 

32. 1830/95 Tyto pozemky jsme na 
posledním jednání řekli, že nebudeme 
povolovat, je to za obchvatem, 
v oblasti Vrchů, kde má být 
odpočinkovo-relaxační zona – tento by 
již rozšiřoval to co jsme povolili a u této 
části žádosti jsme řekli, že to tam 
nebudeme dál rozšiřovat – část 
žádosti jsme řekli že ano, ale tyto 
pozemky již ne. 

BI navazuje na ZÚ, návrh KŘ  

20.     
20. 

35. 1850/7,8,11 Tyto pozemky jsme na 
posledním jednání řekli, že nebudeme 
povolovat, je to za obchvatem, 
v oblasti Vrchů, kde má být 
odpočinkovo-relaxační zona. 

BI/VD část po OP R48, navazuje na ZÚ, návrh KŘ, 

VD na parc. č. 1749/1 ne - v ÚPNO BI  

28. 

 

48. 1934/1  to přeci ne – není tam žádný 
rozumný přístup 

BI navazuje na ZÚ, návrh VŘ 

 
Dále byla podpořena myšlenka, aby se zadal územní plán již ve verzi, která je námi 
předjednána a určitým způsobem omezena – například na výstavbu na Vrchách 
apod. Mohlo by se nám totiž snadno stát, že by nakonec prošlo i to, co jsme odmítli a 
budeme mít problém s kapacitou sítí či komunikací a stávající starousedlíci nemohou 
být omezeni neúměrně novou výstavbou pokud nebude dostatečně dopředu vyřešen 
přístup – již nyní je problém v oblasti kolem cyklobaru s úzkou cestou, která je 
zároveň cyklostezkou. 
 
Dále by bylo vhodné opravit díru v hlavní cestě před Hruškou – možná se jedná ještě 
o záruční opravu. Dále vznikla prasklina na křižovatce na starou cestu na Pazdernou, 
Třinec a Morávku. 
 
Všimli jsme si, že na požární zbrojnici je rozpojen svod dešťové vody – aby zbytečně 
nezatékalo na budovu a ta se dále neničila. Nesvítí pouliční lampa u pana 
Cakirpalogluse. 
 



V parku uschly některé stromy, které byly loni přesazeny. Prý bylo přislíbeno, že 
budou obnoveny a vysazeny za ně nové – je tedy potřeba toto pohlídat. 
 
Termín příští schůze bude stanoven podle dohody. 
 
Zapsal: Vítězslav Pantlík  
 
 
 
       Vítězslav Pantlík 
       předseda KŽP 
 


