Město Špindlerův Mlýn
Městský úřad Špindlerův Mlýn, Svatopetrská 173, PSČ 543 51
tajemník

Váš dopis značky/ze dne
10.6.2012

Naše značka
MESPP000DDTX

Vyřizuje/linka
Voborník/243

Špindlerův Mlýn
14.6.2012

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Městskému úřadu Špindlerův Mlýn byla dne 13.6.2012 doručena žádost o poskytnutí informace (dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů), zda
pozemek parc. č. 587/1 v k. ú. Špindlerův Mlýn, je dle územního plánu obce celou svou výměrou
určen jako zastavitelné území obce, nebo je současně zastavěné území obce, případě uvedení, jakou
částí je takto určen.
K výše uvedenému Městský úřad ve Špindlerově Mlýně sděluje následující:
Pozemková parcela č. 587/1 v katastrálním území Špindlerův Mlýn se dle Územního plánu Špindlerův
Mlýn vydaného Zastupitelstvem města Špindlerův Mlýn dne 15.11.2011, č. j. 8/11/2011-Z (nabytí
účinnosti dne 1.12.2011), nachází mimo hranice zastavěného a zastavitelného území.
Uvedený pozemek se nachází ve funkční ploše využití území „11. Plochy zemědělské – F“, „FP“ – louky
a pastviny, v ploše luk, pastvin a ostatních travních porostů, které v krajině plní zejména funkci
ekologicko-stabilizační a protierozní. Vzhledem k charakteru ploch není prostorová regulace
stanovena. Hlavní využití – travní porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny, přípustné využití –
liniové plošné keřové a nelesní stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (stromořadí,
remízy, meze, keřové pláště atp.), břehové porosty vodotečí a vodních ploch, stavby pro skladování
plodin (malé seníky), ohradníky pro účely pastevectví (hovězí dobytek, koně, ovce atp.), otevřené
přístřešky pro účely celoročního pastevního chovu (hovězí dobytek, koně, ovce atp.), účelové
komunikace, pěší cesty a cyklistické a jezdecké stezky, včelnice a včelíny, zařízení rekreační nekrytá
plošná přírodního charakteru (pobytové louky, areály zdraví s jednotlivými stanovišti pohybových
aktivit atp.).
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