PŘÍLOHA 1 ROZHODNUTÍ O PŘIPOMÍNKÁCH K NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU HOMOLE U PANNY (2022)
Pol.
číslo

Připomínku podal/ jméno/
datum/ adresa
Maty Trans (Bláhovští 2)
Bláhov 6, Homole u Panny
400 02 Ústí nad Labem

1
6.6.2021

Maty Trans (Bláhovští 2)
Bláhov 6, Homole u Panny
400 02 Ústí nad Labem
2
6.6.2021

Monika Groffová
Suletice 35, Homole u Panny
400 02 Ústí nad Labem
3
7.6.2021

Obsah připomínky
p.p.č. 35, Bláhov, k.ú. Homole u Panny
Požadují způsob využití z ploch bydlení na plochy
veřejné vybavenosti, pozemek má předpoklad místa
pro kontakt obyvatel obce.
Potenciál pro menší dětské hřiště, event. altán, ohniště
a pod.

p.p.č. 282, Bláhov, k.ú. Homole u Panny
Vzhledem k plánované výstavbě RD (Z21) je současná
šíře cesty nedostačující. Pozemek č.307 (dotčený
záměrem Z21) je od vesnice oddělen právě touto
cestou,která je jedinou příjezdovou cestou nejen pro
novou zástavbu, ale i pro parcely p.p.č.46/15 až 66/13.
Ve vesnici, ačkoliv je malá, je čilý ruch zejména
v letních měsících a o víkendech. Žádáme proto o
rozšíření cesty o 3m šíře v celé délce. Jde o to, aby její
použití bylo reálné pro větší vozidla dle potřeby, aniž by
byl znemožněn průjezd ostatním obyvatelům.
p.p.č.777, k.ú. Suletice
Nesouhlasím s návrhem VZ a s výstavbou nových
domů (chyba v UZ) - ?

Rozhodnutí o připomínce
Rozhodnutí: Připomínce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
Ponechat jako BV. Nenarušovat hodnotu pozemku.
Možno kdykoliv využít později.
Hřiště může být I na pozemku s tímto využitím.

Rozhodnutí: Připomínce se vyhovuje.
Odůvodnění:
Změna podle požadavku je řešením, které lze
návrhem ÚP akceptovat.
Vzhledemk tomu, že se jedná o soukromý
pozemek, tato připomínka nebude řešena návrhem
ÚP, ale samostatně mezi obcí a majitelem
pozemku.

Rozhodnutí: Připomínce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
Využití navrhované plochy na části p.p.č. 777
bylo projednáno a odsouhlaseno AOPK CHKO
s využitím pro 2 RD - viz sdělení ze dne
26. 11. 2021

