min za cenu 400Kè/m2 zájemci s nejvyšší
nabídkou cenu. Po krátké diskusi ZM neschválilo
vrácení finanèní jistoty manželùm Andree a
Martinu Jandíkovým, bytem Janáèkova 303,
Horšovský Týn, tvoøící záruku zámìru odkoupení
pozemku KN 1906/9 v k.ú. Horšovský Týn
(14-13-1-0). Následnì vystoupil za návrhovou
komisi Ing. Jánský a doporuèil doplnìní
schváleného usnesení è A 4 na dnešním jednání,
že na pozemku KN 1906/16 v k.ú. Horšovský Týn
schváleného k prodeji usnesením A 4 bude
zøízeno pøedkupní právo jako vìcné právo
(v pøípadì, že kupující bude do 5ti let od podpisu
kupní smlouvy prodávat nebo jinak pøevádìt
pøedmìt koupì na tøetí osobu, je povinen jej
za stejnou cenu, za kterou jej koupil
od prodávajícího nabídnout zpìt prodávajícímu),
(14-14-0-0). Vzhledem k tomu, že pozemek, který
neodkoupili manželé Jandíkovi zùstal volný,
zastupitelé ve vrátili k této záležitosti a ZM
schválilo zámìr prodat zasí•ovaný pozemek KN
1906/9 - orná pùda o výmìøe 840 m2 v k. ú.
Horšovský Týn za úèelem výstavby rodinného
domu (pøedmìtem prodeje jsou i již vybudované
vìci náležející k této parcele, vodovodní
a kanalizaèní pøípojka, el. pilíøek, HUP) zájemci
s nejvyšší nabídkou, pøièemž minimální kupní
cena je 400 Kè/m2. ZM stanovuje finanèní jistotu
ve výši 20.000 Kè. Na prodávaném pozemku bude
zøízeno pøedkupní právo jako vìcné právo
(v pøípadì, že kupující bude do 5ti let od podpisu
kupní smlouvy prodávat nebo jinak pøevádìt
pøedmìt koupì na tøetí osobu, je povinen jej
za stejnou cenu, za kterou jej koupil
od prodávajícího nabídnout zpìt prodávajícímu),
(14-14-0-0).

Zmìna trasy silnice II/193 mimo
mìstskou památkovou rezervaci.
Dne 16. 9. 200Dne 16. 9. 2009 bylo odborem
MIM zasláno Úøadu pro zastupování státu
ve vìcech majetkových (ÚZSVM) sdìlení mìsta
ve vìci plánovaných bezúplatných pøevodù
pozemkù mimo jiné i KN 2586/1, 2586/5, 2585/51
a 2585/33 v k.ú. Horšovský Týn na Plzeòský kraj.
Ve sdìlení bylo poukázáno na skuteènost, že na
pozemcích KN 2585/33 a 2585/51 je sice
v souèasné dobì silnice II. tøídy è.193 (prùtah
– silnice od Policie ÈR pøes námìstí Republiky až
po køižovatku ulic Gorkého, Plzeòská), ale že
podle územního plánu sídelního útvaru Horšovský
Týn jsou tyto navrženy jako místní komunikace
funkèní tøídy D1 – nemotoristické komunikace,
pøièemž hlavním dùvodem tohoto øešení
je celkové zklidnìní památkové zóny historického
jádra mìsta. Ve sdìlení bylo rovnìž uvedeno, že
mìsto nesouhlasí s pøevodem tìchto pozemkù na
kraj. Dále bylo poukázáno na skuteènost, že
u pozemku KN 2586/1 se kromì silnice na této
parcele nachází i chodníky, odstavné plochy,
vjezdy do nemovitostí, veøejná zeleò apod.
Obdobnì že je tomu i u pozemku KN 2586/5
(silnice kolem kláštera) ani zde nejsou oddìleny
chodníky od vlastní silnice. S ohledem na již
probíhající investice v této èásti mìsta bylo ve
sdìlení uvedeno, že ani v tomto pøípadì nelze
s pøevodem celých parcel souhlasit. ÚZSVM
sdìlení mìsta zaslal Správì a údržbì silnic
Domažlice a výzvou, aby se k nastalé situaci
vyjádøila, nejlépe po konzultaci dané problematiky
s Mìstem tak, aby bylo zøejmé, které parcely
budou pøedmìtem pøevodu na kraj.
Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

RM zastává názor, že by mìsto mìlo trvat
na pøeložení trasy silnice II tø. 193 tak, jak je
v územním plán mìsta, tj. odklonit dopravu
u kláštera pøes Plzeòskou ulici a skuteènì
zajistit zklidnìní provozu v centru mìsta.
Dùvodem je i ta skuteènost, že nákladní
doprava pøes námìstí Republiky je dopravním
znaèením vylouèena a je stejnì odklonìna
pøes Plzeòskou ulici. V úseku ulice 5. kvìtna je
vozovka zúžena natolik, že autobus spolu se
zásobováním neprojedou a dochází k vjíždìní
vozidel na pøilehlé chodníky a tím i k jejich
devastaci. Chodníky nejsou konstrukènì
stavìné na pojíždìní vozidly, natož autobusy,
ba dokonce i nákladní auta zásobujících firem.
RM je pøesvìdèena, že lze docílit zmìny trasy
silnice II. tøídy è.193, tedy o zaøazení pozemní
komunikace – místní komunikace v Plzeòské
ulici do kategorie silnice II. tøídy a o zrušení
silnice II. tøídy v úseku od PÈR po køižovatku
ulic Gorkého, Plzeòská.RM je známo, že o
zaøazení pozemní komunikace pøísluší
rozhodnutí krajskému úøadu. Rovnìž RM
upozoròuje, že rozhodnutí krajského úøadu o
vyøazení silnice II. tøídy pøedchází udìlení
souhlasu Ministerstvem obrany a Ministerstva
dopravy. Proro se RM domnívá, že pro vážnost
této situace by bylo vhodné celou záležitost
podpoøit usnesením ZM. Po krátké diskusi na
téma, zda by zmìna trasy silnice II/193 vedla k
omezení prùjezdu vozidel, odpovìdìl starosta,
že zmìna by se obèanù mìsta prakticky
nedotkla, nebo• nákladní doprava je stejnì
vedena ulicí Plzeòskou. Podstatné však bude
stanovisko KÚ PK, kam bude žádost mìsta
smìøovat. ZM následnì uložilo RM realizovat
dopravu v historickém centru mìsta Horšovský
Týn, které je prohlášené jako Mìstská
památková rezervace Horšovský Týn
Výnosem è.4 Ministerstva kultury ÈSR ze dne
13.4.1982 è.j. 7645/82-VI/1,v souladu s
platným územním plánem sídelního útvaru
Horšovský Týn (14-13-1-0).

Pøijetí OZV è. 1/2010, kterou se mìní
a doplòuje OZV è. 7/2003 o místních
poplatcích ve znìní OZV è. 1/2007
RM projednala na svém jednání dne
17. bøezna 2010 pod bodem è. 87/24 návrh
pøedložený KS ve vìci navýšení místního
poplatku z místa v dobì poøádání Anenské
pouti. RM doporuèila ZM schválit Obecnì
závaznou vyhlášku mìsta Horšovský Týn
è. 1/2010, kterou se mìní a doplòuje OZV
è. 7/2003 o místních poplatcích ve znìní OZV
è. 1/2007. Poplatek za užívání veøejného
prostranství se ze stávajících 50,- Kè/m2
navyšuje na 100,- Kè/m2, a to pouze v dobì
konání Anenské pouti. Po krátké diskusi, která
byla zamìøena více k obsahu „Organizaèních
pokynù“ ZM schválilo vydání Obecnì závazné
vyhlášky mìsta Horšovský Týn è. 1/2010,
kterou se mìní a doplòuje OZV è. 7/2003 ve
znìní OZV è. 1/2007 o místních poplatcích
(14-14-0-0).

Projednání rozpoètového opatøení è. 1
roz poètu mìs ta na rok 2010
RM projednala návrh na rozpoètové opatøení
è. 1/2010 mìsta Horšovský Týn, které pøedložil vedoucí odboru finanèního a školství MìÚ. RM doporuèuje ZM ke schválení následující rozsah rozpoèto vé ho opat øe ní. Jed not li vé zmì ny jsou
uvedny v dùvodové zprávì.

***

KVÌTEN 2010

Doplòující informace pøednesl vedoucí odboru
finanèního MìÚ.Rozprava ze strany
zastupitelù nebyla. ZM schválilo rozpoètové
opatøení è. 1/2010 v pøedloženém znìní vèetnì
následujících zmìn: ve výdajové èásti, Bydlení,
komunální služby a územní rozvoj se upravuje v odstavci Územní rozvoj celkem, øádek 2 rezerva na investice - snížení o 864 tis. Kè na
12 008 tis. Kè a v odstavci Veøejné osvìtlení
celkem se pøidává øádek 3 - VO Vodní ulice plus
200 tis. Kè (14-14-0-0) .

Poøízení nového územního plánu
Horšovský Týn
Stávající Územní plán (ÚP) z r. 1999 neøeší
celé území mìsta Horšovský Týn, nýbrž pouze
sídla Horšovský Týn, Lazce, Horní a Dolní
Valdorf, Nová Ves, Horšov a Sv. Annu.
V neøešených èástech (Borovice, Podražnice,
Vìvrov, Horní a Dolní Metelsko, Hašov,
Tasnovice, Oplotec, Svinná a Semošice vè.
Peøiny) nelze povolovat stavby mimo
zastavìné území. Nový stavební zákon novì
upravuje proces tvorby územních plánù
a rovnìž prodloužil platnost souèasného ÚP
do 31.12.2015. Vzhledem k velikosti øešeného
území a zejména k potøebné dobì
na zpracování – minimálnì 3 až 4 roky – je
žádoucí zahájit práce na novém ÚP
neprodlenì. Dalším dùvodem, který hovoøí pro
poøízení ÚP je možnost èerpání dotací. RM
proto doporuèuje ZM pøijmout usnesení ve vìci
poøízení územního plánu. K pøedloženému
materiálu rozprava nebyla.
ZM následnì rozhodlo podle § 44 písm.
a) zákona è.183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním øádu (stavební zákon),
ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen
„stavební zákon“) o poøízení územního plánu
Horšovský Týn (14-14-0-0). ZM rovnìž
rozhodlo, že poøizovatelem Územního plánu
Horšovský Týn ve smyslu § 2, odst. 2, písm.
a) stavebního zákona bude podle ustanovení §
6, odst.1, písm. a) úøad územního plánování –
odbor výstavby a územního plánování
Mìstského úøadu Horšovský Týn (14-14-0-0).
Na závìr ZM urèilo pro spolupráci
s poøizovatelem na poøízení Územního plánu
Horšovský Týn zastupitele pana Václava
Mothejzíka (14-13-1-0)

Dotazy k jednání RM
Vystoupil pan Svojanovský s dotazem na pøipomínky SDH Borovice, které øešila RM. K rozsahu údržby veøejného prostranství starosta
uvedl, že toto bude upøesnìno a v souvislosti
s tím i stanovena výše odmìny. Paní Pytelková
vznesla dotaz na dùvod a výši nákladù opravy
domu nám. Republiky èp. 121. Starosta sdìlil,
že mìsto je povinno ve vìci konat ze zákona,
tedy odstranit havarijní stav a provést základní
kroky k zabezpeèení. Vzniklé náklady bude
mìsto následnì vymáhat na majiteli, až bude
doøešen majetkoprávní stav. Dalších dotazù
nebylo. ZM vzalo zprávu z jednání RM za období od 1. 2. 2010 do 28. 3. 2010
na vìdo mí.

Rùzné,diskuse
Pan Nárovec vznesl požadavek na opravu
cesty v Semošicích. Po krátké diskusi
místostarosta vznesl návrh na zaøazení akce
Pokaèování na stranì 4
***
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