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Vyřizuje: Ing. Karel Vítovec
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E-mail: kvitovec@mukt.cz

Datum: 07.05.2019

Odpověď' na Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážený pane Pytle,

na základě Vaší žádosti ze dne 16.04.2019 podle zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném
přístupu k informacím Vám podáváme, při respektování zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně
osoMiích údajů, následl!jící požadované informace.

l. Město Klatovy zastoupené odborem rozvoje rnčsta eviduje v lokalitě Na Klášterce
k dnešnímu dni dvě žádosti o změnu úzeinního plánu do připravované Změny č. 2
Územního plánu Klatov.
Jedná se o:
a) žádost vlastníka pozemků o zahrnutí pozemkových parcel a jejich částí č. 3032,

3025/16, 3034/16, 3027/3, 3025/23 a 3021/4 v k. ú. Klatovy do zastavitelného
území obce z důvodu možnosti výstavby rodinného domu; na části pozemků cca
1000 m2 plánuje žadatel výstavbu rodinného domu se zahradou k trvalému bydlení
a zbývající část pozemků bude nadále využívána jako lesík, zahrada a ovocný sad,

b) žádost vlastníka pozemku o zahrnutí části pozemkové parcely č. 3842/23 v k. ú.
Klatovy do zastavitelného úzenií obce z důvodu možnosti výstavby rodinného
domu; na požadované části pozeinku cca 1200 n12 plánuje žadatel výstavbu
rodinného domu se zahradou k trvalému bydlení.

2. Město Klatovy zastoupené odborem rozvoje města eviduje v kkalitč Na .Klášterce
k dnešnímu dni jednu žádost o výstavbu inženýrské sítě, MV Projekt Klatovy s. r. o.
požádal o souhlas s plánovanou akcí a se vstupeni na obecní pozeinky pro
připravovanou akci ,,Klatovy, Plánická, č.parc. 3027/3 - VN, TS", na posílení
elektrifikace lokality novým vzdušným vedením VN zakončeným sloupovou
trafostanicí na západní straně lokality. Součástí akce je i nové zeniní vedení ze
sloupové trafostanice uložené na jižní straně místní komunikace procházející
lokalitou. Žádost byla projednána v majetkové koniisi města se souhlasným
stanoviskem. Pro nesouhlasná stanoviska vlastníků ostatních dotčených pozemků byla
žádost žadatelem vzata zpět. Žádost včetně situace je přílohou.

3. Město Klatovy zastoupené odboren:í rozvoje města eviduje v lokalitě Na Klášterce
k dnešníniu dni jednu plánovanou výstavbu dopravních staveb. Jedná se o dvě
výhybny pro vozidla na příjezdové komunikaci do lokality v budoucnu realizované na
pozemcích vykupovaných za tímto účelem městem od jejich vlastníků. Majetkoprávní
záměr výkupu pozeníků pod výhybny schválilo Zastupitelstvo města Klatov
23.04.2019. Sníniek plánované výstavby výhyben je přílohou.

M'ásto Klaio'/'/ l nárněsli 52 l 339 ôi iC: : DiC' (:Z0()25566Ĺ : posta@rmjkt.cz i l'. '.l(|a!o'/'/ cz i
tel 347 111 OS' 24cM5



4, Město Klatovy zastoupené odborem rozvoje města neeviduje v lokalitě 'Na Klášterce
k dnešnímu dni žádnou plánovanou bytovou výstavbu ani výstavbu občanské
vybavenosti
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'l ,
Ing. Daniela Pleskot va
vedoucí odboru rozvoje města
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Přílohy: l. výřez z územního plánu se žádostí ad a) o rozšíření zastavitelné]lo území obce
2. výřez z územního plánu se žádostí ad b) o rozšíření zastavitelného území obce
3. Žádost o souhlas s plánovanou akcí -- posílení elektrifikace lokality 'Na Klášterce
4. Snímek z výřezu ortofotomapy s vyznačeníin urnístění výhyben Na Klášterce
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