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obecd uřad viesina
H]alni 24
742 85 vře§ina

věc:

Námitka vůčiumístění plochy, koridoru technické iífrastřuklnry T-z1 (sptaškové
kanalizacé) v územnímplánu obce Vřesina

Jsme ínajit€li pozemkrr par, č l]ó2 v k ú, Vřesina u Bilovce a v územnim plánu vede středem
plocha je
tohoto pózemku piocha ikoridor technické infrastruktury T_Z7. Jak nám bylo sděleno, tato
ly-eréna jako ockanné pásmo pro budouci splaškovou kanalizaci, kerá se v dohledné době nebude
stavět z důvodu íina čních,
Máme v plártu na výše uvedeném pozemku postavit rodinný dům s teIasou, pergolou nebo
zahradnim domkem, přip, i.b-én"-, Máme obalry, že výše uvedené stavby bychom nemohli
z důvodu ne zrowa štisině zvoleného vedeni kanalizace přes střed pozemku realizovat, Dle našeho
Zjištění. obyvatelé Plžeňskéulice (sousedi), kteři bydlí pod to,uto ulici a pro které by se tato
jejich pozemků,
ťanatizace měla stavět, jsou rovtlěž proti vedeni splaškové kanaiizace přes střed
Domníváme se, že vedení kanalizaci středem pozemků značně omezuje,pžití těchto pozemků
jejich vlastniký a to za situace když ani není jisté, zda tato kanalizace bude vůbec realizována
je lrybudovaná, prcvozovaná
a pokud bude,'tak až v da]eké budoucnosti. Navic na ulici Plzeňská
av minulém íoce nově zíekonstfuovaná kanalizace jednotná, do Lteré jsotr napojeni i obyvatelé
plzeňské ulice,
Dle našeho míněnínic nebrání tomu (spádové poměry zůstanou obdobné), aby splašková kanalizace
vedla po okaji dotčených pozemků par. č, 1360, 1362, 13ó4, 13ó6, 13ó8, 1371, 13'75 a l33'7l1,
v k,ú, Ýřesina u nilovóe, piip, lesem, kde by se tíasa kanalizace i o í!ěco zkrátila a tudížby byto
úožnésnižit i náklady na jeji v,ýstavbu, což je hlavni důvod, proč dosud nebyla předmětná
kanalizace realizovana NawIrujeme proto a niž€ podepsani občanétaktéž,aby plocha koridonr
přesunuto
tecbnické infrastruL,tury T -Z1 , Ij. ochíaníÉpásmo pro budoucí splaškovou kanalizaci bylo
nížesměrem k le§u, tj, io nejltiZ t otrali pozemků, přes které by kanalizace měla vést, viz náš návrh
v při|oženém náčítkul^jřezu mapy z územního plánu a to z důvodu výše uvedených,

VeViesiné, dne: 2 6 2014
Ing, Luboš a Marcela Krpelanovi, opavská 787185, 708 00 o§trav
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