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   Zápis č. 6a/2016 
 

Z mimořádné schůze KMS Svinary, konané dne 27. 6. 2016 v klubovně SDH Svinary 
  

Přítomni:   p. Holubová, p. Al-Rashyová, p. Menclová, p. Rind, p. Košek, p. Večerník, 
p. Springer.  
 

Omluveni:   p. Hamplová, p. Šťastná, p. Borková, p. Černík, p. Balcárek. 
Hosté:  p. Dunda, p. Škvrna.  
________________________________________________________________________________ 
 
Schůze KMS se sešla mimořádně k projednání plánovaných změn územního plánu (ÚP), které se mají 
týkat území Svinar. 
 
Projednané body: 
k 12/05/2016 KMS projednala znění připomínky k území za „bývalým kravínem“, kterou doručila 

dne 28. 6. 2016 na magistrát města jako samostatný dokument (viz nedílná příloha 
tohoto zápisu). 
Předmětná lokalita (Z 41.17) je v návrhu definována jako rozvojové území, a to 
s možností výstavby rodinných domů s případnými dalšími doplňkovými funkcemi 
(občanská vybavenost, sociální oblast, veřejná zeleň, rekreační funkce).  

V této souvislosti KMS Svinary žádá o zajištění regulace budoucí výstavby 
v této lokalitě, a to v souladu s územní studií, která bude předmětné území 
řešit včetně občanské vybavenosti a ploch veřejné zeleně, a bude sloužit jako 
územně plánovací podklad, závazný pro další rozvoj této lokality. 

 
Současně členové KMS opět diskutovali nad další změnou nového územního plánu 
(Z40.31), a to plochou v prodloužení stávající stavby započaté společností CTP. Jak 
bylo zmíněno v květnovém zápise, KMS s touto změnou nesouhlasí a nesouhlasí 
s částí odpovědi dr. Vedlicha, kdy:  
„Stanovená maximální podlažnost zástavby (max. 3 nadzemní podlaží) vytváří 
předpoklady pro přirozený přechod zástavby podél ulice bratří Štefanů do 
volné krajiny…“ – viz odpověď na zápis KMS Svinary z 11. 5. 2016. 
Nesouhlas s touto změnou územního plánu byl rovněž doručen na podatelnu 
magistrátu města dne 28. 6. 2016. 

 
Paní místopředsedkyně poděkovala všem členům KMS, kteří se mimořádně svolané schůzky 
zúčastnili. 
 
 
 
za KMS Svinary 
Bc. Jana Holubová 
místopředsedkyně 
 
 
Přílohy: Připomínka ke změně ÚP č. Z41.17 
   Nesouhlas se změnou ÚP č. Z40.31 
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