Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn

OPRAVA přílohy č. l
usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn
v roce 2012
které se konalo dne 19. 11. 2012 v 16:00 hodin ve Špindlerovské hospodě
ve Špindlerově Mlýně

Původní znění:

22.

ADR s.r.o., Praha
Mgr.A. Aleš Lapka

29.6.2012

Po dohodě s majitelem pozemku parc. č. 509/3 Vás žádáme o
změnu funkčního využití plochy tohoto pozemku. V rámci platného
Územního plánu sídelního útvaru Města Špindlerův Mlýn je předmětný
pozemek č. parc. 509/6 veden jako plocha přírodní KO /ostatní
krajinná zeleň/. Předmětem žádosti je změna funkčního využití tohoto
pozemku na pozemek ZS.2 /nezastavitelné zahrady/. Důvodem naší
žádosti je plánované odkoupení a spojení tohoto pozemku se
sousedním pozemkem parc. č. 140. K odkoupení je potřeba vyjmout
pozemek č. 509/6 z PUPFL a vyjmutí musí být v souladu s Územním
plánem. V současné době na pozemku parc. č. 140 probíhá stavba
rekreačního objektu podle platného stavebního povolení a po
dokončení stavby by majitelé rádi užívali i pozemek 509/6 jako
zahradu. Nedošlo by ke kácení ani by na pozemku parc. č. 509/6
nebyla umístěna žádná stavba. Pokud by bylo potřeba něco doplnit,
kontaktujte prosím Z. Valáškovou – tel. 724979537, mail. :
zuzana.valaskova@adr.cz. Moc děkujeme.

Opravené znění:

22.

ADR s.r.o., Praha
Mgr.A. Aleš Lapka

29.6.2012

zapsala: T. Antošová

Po dohodě s majitelem pozemku parc. č. 509/6 Vás žádáme o
změnu funkčního využití plochy tohoto pozemku. V rámci platného
Územního plánu sídelního útvaru Města Špindlerův Mlýn je předmětný
pozemek č. parc. 509/6 veden jako plocha přírodní KO /ostatní
krajinná zeleň/. Předmětem žádosti je změna funkčního využití tohoto
pozemku na pozemek ZS.2 /nezastavitelné zahrady/. Důvodem naší
žádosti je plánované odkoupení a spojení tohoto pozemku se
sousedním pozemkem parc. č. 140. K odkoupení je potřeba vyjmout
pozemek č. 509/6 z PUPFL a vyjmutí musí být v souladu s Územním
plánem. V současné době na pozemku parc. č. 140 probíhá stavba
rekreačního objektu podle platného stavebního povolení a po
dokončení stavby by majitelé rádi užívali i pozemek 509/6 jako
zahradu. Nedošlo by ke kácení ani by na pozemku parc. č. 509/6
nebyla umístěna žádná stavba. Pokud by bylo potřeba něco doplnit,
kontaktujte prosím Z. Valáškovou – tel. 724979537, mail. :
zuzana.valaskova@adr.cz. Moc děkujeme.

