oBEQNi ÚŘAD
VR Es INA

obecni úřad ve vřesině
Hlavni 24
742 B5 Vřesina

Došlo: 02 _06_ 201,1
č,j, a2?/2 c.,

Podate|: lng. Sylva Gierová, naí..22.8.1973, bytem Rakovecká 52E, 742 85 Vřesina
Ve Vřesině dne 29.5. 2014

věc; námitkv dotčenéhovlastníka k návrhu územního Dlánu města vřesina
Podatel je vlastnikem pozemku parc,č. 1938 a 1939, Vše v k,ú.Vřesina
pozemkĎ,rylo nemovitosti podatel využíVá k rekreačnímúčelům.

U Bílovce, obec Vřesina (dále jen

Na základě V|astnických práV k v,ýše uvedeným nemovitostem podatel tímto podáVá proti předmětnému
náVrhu úZemniho plánu Vřesina v souladu § ustanovenim § 52 odst, 2 zákona č. 183/2006 Sb,, o územním
plánování a §tavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, následujicí námitku(y):
Podatel již dříve podanou žádostí žádal o zařazeni Výše uvedených pozemkú do plochy ,,Rodinné
individuální rekreace (Rl)" - této žádosti Však neby|o V návrhu projednáVaného územního plánu

VyhoVěno.

Dle stávajícího územniho plánu byly předmětné pozemky zařazeny do
"t]zemí urbanizované zastavitelné, zóny rekreační(U-R)". ProjednáVaným návrhem jsou tyto pozemky
zařazeny do zóny
,Plochy zemědělské (Z)". Touto změnou docházi ke znehodnocení (snížení)hodnoty těchto pozemkú.
odůvodnění:
Předméínépozemky jsou součástíucelené lokality zvané ,,MEXlKo', která je ve stáVajícím územnim
plánu cznačena jako plccha ,,Území urbanizované - zastavitelné, zóna reKreaění (U'-R)', Lokalita
,,MEXlKo" má plochu přibližně trojúhelnikovitého tvaru, která je ze dvou stran ohraničena lesním
porostem a na třetí straně hranici kata§trálního územíVřesina u Bilovce a pozemkem parc.č, 4573, k,ú.
Klímkovic€, druh pozemku - ostatní plocha, způsob Využití- ostatní komunikace, Toto ohraničení
lokality neumožní dalšírozšiřování lokality
a předuíčuje ji kjednotnému využitíjako zónu
rekreační.

'MExlKo"

V projednávaném návrhu územniho plánu je sousední pozemek parc.č, 1936, k,ú, Vřesina u Bilovce,
navržen jako
'Plocha komerčníchzařízení(oK)' soznaěením oK-z1. Po společnéhranici mezi
pozemky a pozemkem parc.č, 1936 je vedena hranice zastavěného územík 12l2o13.
Postupu zadavatele územního plánu proto považuji za diskriminační a omezující moje práVa, Na jedné
straně totiž mqe pozemky přeřadil u původniho
"Uzemí urbanizované - zastavitelné, zóny rekreační.
do plochy zemědělské(Z) a tudiž nezastavitelné a na druhé straně V minulosti souhlasil se stavbou
objektu komerčniho zařízeni na pozemku, Kený sousedí s mýmipozemky,

Zemědělské využitípozemků je s ohledem na Velikost plochy
komerčníhozařízeníspíše V rovině teoretické,

a

budoucí sousedství objektu

Většina objektů, které byly v minulosti v lokalitě ,,MExlKo" postaveny, měly udělenou Výjimku na
umístěni stavby V ochranném pásmu lesa, Proto neni žádný relevantni důvod, aby případné nové
rekreačníobjekty tuto Výjimku také nezískaly,

Gierová

Příloha:
-

aktuálnívýpis z katastru nemovitostí

