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informacím:
1/ Konkrétnéžáďám o informaci o plánované zméně č.1 iaemního plánu města Košťany, a
sice kdo a jaké návrhy na změnu žádá a ptoč. Z dostupných informací na webu města je
patmé, že má dojít k několika zménám, ale není patrné proč a kdo o tyto změny zažádal.
Osobní návštěvou jsem také nic nezjistil.
Jedna ze změn se přímo dolfká parcely v katastru obce Střelná, a sice p.č.320197 jejížjsem
vlastníkem. Zde se řešípodle podkladů, které jsem v návrhu (mapová část) konkrétně viděl,
zména umístění budoucí trafostanice TSN 5 a související přeložka vedení VN22kV s touto
změnou zásaďně nesouhlasím ! ! ! .
Celou věc budu řešit i formou připomínky ktéto plánované změně č.1 územníhoplánu, do
3I.I.2014 dle návrhu.

2l

Konkrétně zda-Ii se budou projednávat tyto zamýšlené změny s občanskou veřejností ještě
před projednáviním na zastupitelstvu města. Pokud ano, v což doufám, ve kterém termínu a
zda-li budou přítomni inženýři, kteří návrh zpracovali. Rád bych se schůzky zúčastnilse
sými připomínkami a dotazy. Zatím, dle mých informací proběhla náhodná schůzka bez
účastiveřejnosti na uřadě města Košťany.
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Konkrétně zďa-Ii se jakkoli dotknou tyto plánované změny č.1 v územním plánu města
Košťanymé konkrétní parcely v katastru Střelná p.ě.320l97. Když ano, tak jaké změny to
budou a jak se mě budou dotýkat, resp.co pro mě zrltchbude plynout.
Opět se mi jedná o to, abych měl informace o plánovaných změnách a nebyl překvapen, že
jsem při pročitání cca70 stránkového návrhu něco přehlédl. Jsem přeci jen laik a tento návrh
j e ve l i c e techni cká záIežito st plná Ňzného s l oví čkaření.
Také postrádaín na webu města spojení na dotyčnépány inženýry pro případné dotazy
občarrů,kteří se o problém zqímqía samozřejmě i informace kdo a o jaké zmény v územním
plánu žádal a proč, hledání vmnohastráŇovém návrhu popř. odůvodnění, kde podle mého
názoru tyto konkrétníjména a informace ani nejsou, je pro laika velice nepřehledné a
prakticky nemožné.
Pokud mi bude sděleno dopisem, tedy oficiální cestou čeména bílém,že se mě změny zč.I
změn územníhoplánu města Košťany(s v}jimkou změny umístění TSN5) dále nikterak
nedotknou, a že se mé ýše zmiňované parcely ě.320197 nijak ne!ýkají, bude mi to jako
vyjádření k bodu č.3 mé žádosti stačit.
Vzhledem k tomu, že se jedná o béžnéinformace které iniciovali návrh této změny č.1
územního plánu města Košťany, žádámo sdělení těchto informací v zákonem dané lhůtě.
Zavyřízenitéto žádosti Vám předem děkuji.
Miroslav potměšil
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Miroslav potměšil
Střelná 198
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Věc:

Odoověd' ve smvs]u zákona č. 10ól l 999 Sb.

Na zakladě Vašeho dotazu ze óae 12.0I.2014 doručenéhodne i5.01 .2014 pod číslem
jednacim 90l20l4 Vám sdělujeme, že vzhledem ke specifičnosti otázek se obratle na pí Ing.
arch. Táborskou, tel. 724121904.
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