
Město Pec pod Sněžkou
ZASTUPITELSTVO MESTA

USNESENÍ
r,32. zasedárrí zastr,rpitelstva nrěsta konaného dne 29.6.2022 ve 14,30 lrodin v polyfurrkčním
clomě ve Velké Úpě. čp, 236.

Přítomni: Alan Tomášek, Petr Hais, lvan Balcar, Vratislav Říha, Tomáš Novák, .|aroslav
Dudek, František Vaněk

()mluveni: Zdeněk Virt, František Vambera

Ztipisem pověřena paní Alexandra Ortor"á. do rrávrhové korrrise sclrváleni .Iarosla,n, Dudek a
Tonráš Nor,ák" ověřovateli zápisLr schváleni lvan [Jalcar a Frar'tišek Vaněk.

Program:

l ) Rozpočtové opatření č. 412022
2) Obecně závazná i,yhláška nrčsta Pec pod Srrěžkou č. 1l2(J?2 o podmínkách r-ržívání a

provozním řádu starrovištč taxislužb1,
3) Zprávao uplatňovátrí tjP Pec pod Snčžkou
4) Nakládárrí s majetkem města
5) Různé
6) Disktrse

L zastupitelstvo města schvaluje:

l ) I{ozpočtové opatření č. 412022 spočívající r, úpravě rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok
2022 v tomto složení:

přiimy se zvyšují o 21.262.0O0,-- Kč na 90.768.390,-- Kč
r,ýdajc se zvyšuií o l26.000.-- Kč rra 99.705.290.-- Kč

PRo: 7 , PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

2) Vydárrí Obecně zálaz,né vy,hlášky nrěsta Pec pocl Snčžkou č.112022 o podmírrkáclr užívání a
provozním řádu stanoviště taxislužb;- ve zněrrí..iež.|e přílohclu tolroto usnesení.

pRo: 7 pROTl:0 Z'D/.žEL SE:0

n. zastupitelstvo města bere na vědomí:

3) Informaci pořizovatele o ,,Vyhodnocení projednávání návrhu zprávy o uplatňování
územního plánu Pec pod Sněžkou", uvedené v příloze č, 2 tohoto usnesení.

PRo: 7 PROTI: 0 ZDp.ŽJJL SE: 0



ItI. zastupitelstvo města schvaluje:

4)
a) Zprávu o uplatňování ťlzemního plánu Pec pod Sněžkou (dále jen ..7,práva") podle § 6

odst.5 písnr. e) a § 47 odst.5 r,,e spojení s § 55 odst. 1 zákonač. 1tl3/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon). ve znění pozdějších předpisů (dále jen

..stavební zákon"). za období od vydání úzernního plánu Pec pod Sněžkou dne l3. prosince

2011 (dále také jen ,.ť]P Pec pod Sněžkou"). uvedenou v příloze č. 1 tohoto usnesení. jejÍž

sor_rčástí jsou požadavky pro zpracovátrí návrhu změny č. 1 UP Pec pod Srrěžkou a návrlr

na pořízení nového ťrzemního plánu;

b) Pořízení změny č. 1 ť]P Pec pod Sněžkou zkrácenýrn postupem podle § 55a odst. l a § 55b

odst. 1 stavebního zákona. v trávazností na Zprávu s požadavky pro zpracování změrry Č,

l územního plár-rtr Pec pod Sněžkotr. schválenou v předchozínr bodu.

c) Pořízení územního plánu Pece pocl Sněžkour (dále také jerr ".ÚP Pece pod Sněžkou") na

základě Zprávy, schválené v předchozím bodu tolroto usnesení, v souladu s § 6 odst. 5

písm. a) ve spojení s § 55 odst. 1 stavebního zákona.

PRO: 7 PROTI: 0 ZDP.ŽEL SE:0

lV. zastupitelstvo města ukládá starostovi:

5)
a) Zabezpečiízpracování návrhu změny č. 1 ťJP Pgc pod Srrěž}ou na základě schváleré zprávy

o uplatňováni UP Pec pod Sněžkou podle § 55b odst. 1 stavebního zákona:

b) zabezpečit zpracovátrí návrhu ÚP Pece pod Sněžkou a vyhodtrocení.ieho vlivů rra udržitelný
rozvoj území na základě schr,álené Z,právy,

c) zveřejnit způsobenr umožňujícim dálkový přístup Zprávu v souladu s § 165 odst. 3

stavebního zákona:

d) předat dokument ,Zpráva o uplatňování územního plánu Pec pod Srrěžkou - Doklady
o pořizování a schválení" po jednorn vyhotovení městu Pec.god Srrěžkou. zhotoviteli
návrhu L]P Pece pod Sněžkou a zhotoviteli tlávrhu změny č. 1 L]P Pec pod Sněžkou.

PRO: 7 PROTI:0 ZDR.Zň,L SE:0

Alan Tomášek
starosta města místostarosta města

W*b


