MÌSTO HOROVSKÝ TÝN INFORMUJE
Pokraèování ze str. 1
pøipojení Mìsta Horšovský Týn
k projektu napojení cyklotrasy Pøátelství è. 2414
na mezinárodní cyklotrasu è.3 a cyklotrasu è.37.
Projekt bude financován z Dispozièního fondu
Euroregionu Šumava. Žádost zpracovává MAS
Èeský les. Mìsto se bude podílet 15% nákladù na
vyznaèení cyklotrasy na území katastru mìsta a
mìstských èástí;
Souhlasila:
s užitím mìstského znaku v rámci
vydání „Velké turistické encyklopedie Plzeòského
kraje“ pro S & D, Nakladatelství a vydavatelství,
spol. s r.o., Praha 6;
s užitím mìstského znaku na dresech
a s použitím názvu Mìsto Horšovský Týn pro TJ
Dynamo Horšovský Týn, oddíl fotbalu;
Rozhodla:
pøidìlit pøíspìvky organizacím
pracujícím s dìtmi a mládeží následovnì: TJ
Dynamo Horšovský Týn – 315 tis. Kè, Go-Go
Horšovský Týn – 150 tis. Kè, Vodáci „7“ Horšovský
Týn – 70 tis. Kè, Tenisový klub Lavis Horšovský
Týn - 40 tis. Kè, PS Stopaøi Horšovský Týn – 20 tis.
Kè, ZO Èeského svazu chovatelù Horšovský Týn
– 23 tis. Kè a Mílaøi Domažlice (atletický oddíl) – 22
tis. Kè;
o podání žádosti za úèelem získání
dotace z programu Podpora rozvoje cykloturistiky
a cyklistické dopravy v Plzeòském kraji se
zaøazením úseku cyklostezky z Vrchlického ul.
pøes Novou Ves, nebo rekonstrukci lávky u kina
jako souèást budoucí cyklostezky;
Pøidìlila:
na návrh Bytové komise byt è. 4
o velikosti 1+1 a výmìøe 72,90 m2, nám.
Republiky 102, Horšovský Týn panu Lukáši
Pelikánovi, Nový Dvùr 33, Míøkov;
na návrh Bytové komise byt è. 3
o velikosti 1+1 a výmìøe 44,90 m2, 5.kvìtna 25,
Horšovský Týn paní Antonii Cakoové, 5. kvìtna
25, Horšovský Týn;
stavbu "Kanalizace v ulici Masarykova,
Pionýrù, ÈSLA" spoleènosti VP-stav s.r.o.,
Postøekov 305, s celkovou nabídkovou cenou
366.743,72,- Kè vè. DPH;
stavbu
''Oprava
chodníku
v Masarykovì ulici'' spoleènosti Silnice Horšovský
Týn a.s., Nad rybníèkem 40, Horšovský Týn
s celkovou nabídkovou cenou 419.762,- Kè vè.
DPH.
Zpracoval: tajemník MìÚ

Jednání zastupitelstva mìsta
Horšovský Týn se uskuteèní
11. 4. od 17.00 hodin
v sále MKZ H. Týn.

NOVÉ PODMÍNKY
PRO UVEØEJÒOVÁNÍ
PØÍSPÌVKÙ
Na základì jednání rady mìsta è. 7 ze dne
16. 2. 2011 jsou schváleny nové podmínky
pro uveøejòování pøíspìvkù
v horšovskotýnském zpravodaji.
Omezení pro pøispìvovatele je v rozsahu
jednoho èlánku, a to maximálního formátu
A4 o velikosti písma 12 wordového formátu
+ 2 fotky. Zároveò rada mìsta stanovuje
rozsah zpravodaje na maximálnì
16 stránek stávajícího formátu.
Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN MÌSTA
HORŠOVSKÝ TÝN
V roce 2015 konèí platnost souèasného územního
plánu mìsta Horšovský Týn. Protože proces
zpracování nového územního plánu trvá nìkolik
let, rozhodlo Zastupitelstvo mìsta Horšovský Týn
o poøízení nového územního plánu. Podle zákona
o územním plánování se bude zpracovávat
územní plán pro území celého mìsta, tzn. vèetnì
všech jeho vesnických èástí. Zastupitelstvo mìsta
zøídilo pro pøípravu územního plánu Výbor pro
územní plán (složení a statut na

www.horsovskytyn.cz). V souèasné dobì se
rozbíhá pøíprava zadání územního plánu.
Pøedevším je tøeba soustøedit požadavky na
územní plán, tzn. jaké využití budou mít
vybrané plochy. Výbor zatím sestavil úvodní
pøehled požadavkù podle znalostí jednotlivých
èlenù, podle prùbìžných usnesení RM a ZM a
podle dalších informací (zatím jde spíše o
seznam otázek):
a) Sociální oblast – výstavba bydlení pro
seniory (stará škola?)
b) Doprava – obchvat mìsta I/26, obchvat mìsta
smìr Mariánské Láznì, pøesun komunikace na
Støíbro do Plzeòské ulice, dokonèení
autobusových zastávek , kapacitní parkovištì
poblíž centra mìsta
c) Prùmysl – rezervní plochy pro rozvoj PZ (jsou
tøeba?)
d) Bydlení – požadavek na stavební místa pro RD i
bytové domy (pøepokládaný poèet?), a to i na
vesnicích
e) Protipovodòová opatøení (zefektivnìní
rozlivové zóny nad mìstem, zrychlení odtoku
z mìsta, záplavová zóna Semošice)
f) Obchod – prostor pro obchodní støedisko
g) Podnikání – prostory pro výstavbu drobných
provozoven (souèást RD a BD?, využití PZ?)
h) Turismus – cyklostezka, ubytovací kapacity,
využití památkového potenciálu mìsta (využití
míèovny, sýpky a kláštera – možná, že se to patøí
do jiné kategorie: bydlení, školství, kultura)
i) Kultura – prostor pro spoleèenský sál (?)
j) Infrastruktura – zásobování vodou na vesnicích,
kanalizace na vesnicích (jde o to urèit vesnice, kde
se to bude øešit centrálnì, a vesnice, kde bude
prosazován individuální systém)
k) Sport a odpoèinek – koupalištì, sportovní
plochy pro volnoèasové aktivity
l) Pøehodnocení (omezení) rozsahu biokoridorù a
dalších omezení v intravilánu mìsta Horšovský
Týn
m) Omezení rozsahu ochranných pásem MPR
Horšovský Týn, konkrétnìjší vymezení
stavebních a dalších aktivit na území MPR
Územní plán je základní dokument pro rozvoj
mìsta. Pøípadné zmìny podléhají podobnému
procesu schvalování jako samotný územní plán
(vèetnì èasové nároènosti). Proto je vhodné pøi
pøípravì zadání nového územního plánu co
nejlépe vystihnout potøeby mìsta.Výbor pro
územní rozvoj se proto rozhodl obrátit se touto
formou na obèany mìsta, na podnikatelské
subjekty, na školy, na spoleèenské a sportovní
organizace. Pokud máte požadavek, aby Vaše
plánovaná rozvojová aktivita byla zahrnuta
v územním plánu, nebo pokud máte návrh na
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zahrnutí dalšího požadavku do zadání územního
plánu, zašlete Váš návrh písemnì na Mìstský
úøad v Horšovském Týnì (popø. pøedejte písemný
návrh na podatelnì MìÚ).
Pro informaci: požadavky se mají týkat
koncepèních záležitostí, tedy ne potøeby opravit
silnici nebo postavit chodník. Tyto požadavky
smìøujte na pøíslušné instituce (BYTES, Rada
mìsta apod.). Termín pro podání Vašeho návrhu
je do konce mìsíce dubna 2011, kdy práce na
pøípravì zadání územního plánu postoupí do další
etapy. O vyøízení Vašeho námìtu budete
v každém pøípadì informováni. Obecnì jsou cíle a
úkoly územního plánování popsány v zákonì
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
øádu (stavební zákon). Souèasnì platný územní
plán je k nahlédnutí na stránkách mìsta
(www.horsovskytyn.cz - mapy - Základní

mapový projekt ORP Horšovský Týn).
Horšovského Týna se rovnìž dotýkají Zásady
rozvoje Plzeòského kraje, uveøejnìné na
webových stránkách Plzeòského kraje
(www.kr-plzensky.cz - region a jeho rozvoj –
územní plánování – Zásady územního rozvoje
PK).

Za Výbor pro územní rozvoj
Zastupitelstva mìsta Horšovský Týn:
Jiøí Jánský, pøedseda.

Konec soutìže „O nejvìtší
alobalovou kouli“ se blíží
Pøipomínáme ukonèení letošního
roèníku soutìže „O nejvìtší alobalovou kouli“.
Pilní sbìraèi z Horšovskotýnska budou moci svùj
sebraný èistý obalový odpadní hliník odevzdávat
pouze v týdnu od 2. do 6. kvìtna 2011 na
Mìstském úøadì Horšovský Týn, nám. Republiky
52. Tradiènì v kategoriích jednotlivcù a kolektivù.
Soutìžící mohou z alobalu vytváøet nejrùznìjší
výtvory, fantazii se meze nekladou, ale není to
podmínkou. Je možné se do soutìže zapojit
shromažïováním alobalu jako takového. Vše
musí být pøi pøedání oznaèeno tìmito údaji:
jméno, pøíjmení, vìk, adresa, u školákù škola a
tøída, popø. oznaèení kolektivu a poèet
sbírajících a hmotnost alobalu. Soutìže se
mohou úèastnit i dospìlí. Veškeré dotazy k
podmínkám a prùbìhu této soutìže smìrujte na
paní Mgr. Janu Vacíkovou, OŽP, tel. 379 415 174,
mail: j.vacikova@muht.cz.
Vyhodnocení probìhne do konce
školního roku. Nejlepší jednotlivci i kolektivy
budou osobnì pozváni. Všichni úèastníci budou
odmìnìni diplomem a nejpilnìjší sbìraèi pìknými
cenami. Výsledky soutìže budou zveøejnìny
v místním tisku.

MìÚ Horšovský Týn, odbor ŽP
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