
M�sto Pec pod Sn�žkou 
ZASTUPITELSTVO M�STA 

 
USNESENÍ 

 
ze 3. ve�ejného zasedání zastupitelstva m�sta Pece pod Sn�žkou konaného 

28.12.2006 v 9.00 hodin v zasedací místnosti školícího st�ediska UK 
(Pension VaK) v Peci pod Sn�žkou, �p. 159 

 
P�ítomni: Alan Tomášek, Jaromír Dostálek, Vratislav �íha, Blanka Sochorová, Zden�k   
                 Vrtala, Eva Lorencová, Iva Porubská, Petra Kocová, Petr Šimral  
 
 
Zápisem pov��ena paní Alexandra Ortová, do návrhové komise schváleni paní Porubská a pan 
Dostálek, ov��ovateli zápisu schválen pan Vrtala a sle�na Kocová. 
 
 
 

Program:     1)   Územní plán m�sta 
         2)   R�zné 
         3)   Diskuse 
 

 
 

I. zastupitelstvo m�sta bere na v�domí:  
 

1) Stanovisko nad�ízeného orgánu územního plánování – odboru územního plánování a  
stavebního �ádu Krajského ú�adu Královéhradeckého kraje ze dne 14.12.2006, zn. 
25974/UP/2006/Ol. Stanovisko je sou�ástí dokladové �ásti o projednání a schválení 
návrhu územního plánu m�sta. 

 
PRO: 9       PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0 
 
 
 

II. zastupitelstvo m�sta schvaluje:  
 

2) Podle ustanovení  § 84 odst. 2  zákona �. 128/2000 Sb., o obcích, v platném zn�ní  a 
dle ustanovení § 26 odst. 2 zákona �. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním 
�ádu (stavební  zákon), v platném zn�ní, územní plán m�sta Pec pod Sn�žkou, Velká 
Úpa, vyhotovený kolektivem autor�, zastoupeným Ing.arch. Alenkou Jen�kovou, 
Atelier ASKA, Brno, Schodová 16. 

 
PRO: 8       PROTI: 0         ZDRŽEL SE: 1 
 
 
 
 
 



III. zastupitelstvo m�sta vymezuje:  
 

3) Ve smyslu ustanovení § 29 odst. 2 zákona �. 50/1976 Sb., v platném zn�ní závaznou 
�ást územního plánu m�sta Pec pod  Sn�žkou, Velká Úpa, v�etn� ve�ejn� prosp�šných 
staveb, vypracovanou v samostatné �ásti 1/C – závazné �ásti ve form� regulativ�, 
p�íloha �.1 p�edloženého materiálu. 

 
PRO: 8       PROTI: 0         ZDRŽEL SE: 1 
 
 
 

IV. zastupitelstvo m�sta schvaluje:  
 

4) Návrh výroku (rozhodnutí) o námitkách k návrhu územn� plánovací dokumentace a 
nesouhlasech s vy�ízením námitek podaných ke konceptu �ešení územního plánu ve 
smyslu ustanovení § 23 odst. 1 zákona �. 50/1976 Sb., v platném zn�ní a dle  
ustanovení § 16 odst. 1 písm. c) vyhlášky �. 135/2001 Sb., o územn� plánovacích 
podkladech a územn� plánovací dokumentaci, v platném zn�ní, v rozsahu p�ílohy �. 2  
p�edloženého materiálu. 

 
PRO: 9       PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0 
 
 

5) Obecn� závaznou vyhlášku  �. 6/2006 o závazné �ásti územního plánu m�sta Pec pod 
Sn�žkou, Velká Úpa, která má charakter obecn� závazného p�edpisu s p�sobností na 
správním území m�sta Pec pod Sn�žkou. Návrh vyhlášky m�sta �. 6/2006 tvo�í 
nedílnou  sou�ást tohoto usnesení  jako  p�íloha �. 3  p�edloženého  materiálu.    

�

PRO: 8       PROTI: 0         ZDRŽEL SE: 1 
 
 
 

V. ukládá starostovi:  
 

6) a) Zajistit neprodlen� vydání obecn� závazné vyhlášky �. 6/2006 o závazné �ásti 
územního plánu m�sta Pec pod Sn�žkou, Velká Úpa a její �ádné vyhlášení zp�sobem 
stanoveným ustanovením § 12 zákona o obcích.  

 
b) Zabezpe�it u zpracovatele ÚPD 5 vyhotovení �istopisu územního plánu v souladu  
s výrokem o schválení. 

�

c) Sd�lit písemn� vlastník�m, kte�í uplatnili námitky k návrhu územn� plánovací 
dokumentace nebo nesouhlas s vy�ízením svých námitek podaných ke konceptu �ešení 
do 30 dn� po schválení, že jim bylo vyhov�no, nebo d�vody pro které jim vyhov�no 
nebylo a to ve smyslu schválené  p�ílohy �. 2. 
�

d) Zabezpe�it archivování kompletního elaborátu územn� plánovací dokumentace na 
M�stském ú�ad� v Peci pod Sn�žkou.   
�

e) Zajistit p�edání kompletních �istopis� Územního plánu m�sta Pec pod Sn�žkou, 
Velká Úpa opat�ených schvalovací doložkou, v�etn� doklad� o schválení, v jednom 
paré na Krajský ú�ad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a 
stavebního �ádu, na M�stský ú�ad Trutnov (obec s rozší�enou p�sobností - tzv. obec 



III. stupn�), na Stavební ú�ad v Peci pod Sn�žkou  a  na Správu KRNAP se sídlem ve 
Vrchlabí.  
 
f) Zajistit vypracování regula�ních plán� pro lokalitu Velká Plá� a lokalitu Prost�ední 
Výsluní. 
 

PRO: 8       PROTI: 0         ZDRŽEL SE: 1 
 
 
 

VI. doporu�uje starostovi:  
 

7) Sd�lit písemn� také právnickým osobám, fyzickým osobám podnikajícím podle 
zvláštních p�edpis� a ob�an�m, kte�í podali p�ipomínky k návrhu územního plánu, jak 
s nimi bylo naloženo a to p�esto, že  zákon  �. 50/1976 Sb., o územním plánování a 
stavebním �ádu, ani vyhláška �. 135/2001 Sb., o územn� plánovacích podkladech a 
územn� plánovací dokumentaci toto p�ímo neukládají. 

�

PRO: 9       PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0 
�

�

�

�

�

P�ílohy: 
 
�.1    Závazná �ást ve form� regulativ�, �ást 1/C. 
�.2  Vyhodnocení námitek a nesouhlas� dle ustanovení § 22 odst. 3 a 4 zákona a návrh 

rozhodnutí o nich. 
�.3    Návrh obecn� závazné vyhlášky m�sta �. 6/2006 o závazné �ásti územního plánu m�sta 

Pec pod Sn�žkou, Velká Úpa.  
�.4  Vyhodnocení ve�ejnoprávního projednání návrhu územního plánu m�sta Pec pod  

Sn�žkou, Velká Úpa.  
�.5    Vyhodnocení p�ipomínek k návrhu územního plánu m�sta Pec pod Sn�žkou, Velká Úpa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alan Tomášek                                                                     Eva Lorencová 
                 starosta m�sta                                                                  místostarostka m�sta 
 


