
Dotazy Ing. Bc. Roberta Zemana ze ZM dne 20.6.2016 a odpovědi na tyto podněty:

 ustanovení pracovní skupiny ze zástupců politických subjektů zastupitelstva města pro
řešení rozvoje Plaveckého bazénu v Prachaticích – Ing. Martin Malý

Ustanovení pracovní skupiny v této fázi již není nutné, neboť zastupitelstvem města
byla schválena celá kompletní studie, která detailně řeší všechny jednotlivé části oprav
i  budoucích nových prvků rozvoje celého komplexu,  podle níž  se  bude řídit  další
projektování ve všech stupních. S jakoukoliv změnou projektu od schválené studie, by
musel souhlasit její autor, který k ní má autorská práva. 

 informaci v jakém stavu je územní plán – Ing. Antonín Jurčo

V rámci  pořizování  nového  územního  plánu  Prachatice  je  aktuálně  řešena  úprava
návrhu  územního  plánu  pro  opakované  veřejné  projednání.  Úprava  je  vyvolána
požadavkem  Krajského  úřadu  -  Jihočeský  kraj  na  zpracování  vyhodnocení  vlivů
návrhu  územního  plánu  pro  opakované  veřejné  projednání  na  životní  prostředí.
Následně  totiž  bylo  pořizovatelem  s  krajským  úřadem  dohodnuto,  že  zpracování
vyhodnocení  vlivů  nebude  krajský  úřad  požadovat,  bude-li  upravena  zastavitelná
průmyslová plocha u Těšovic tak, aby nepřekročila výměru 5 ha. Uzavření příslušného
dodatku č. 6 smlouvy o dílo schválila rada města dne 20.6.2016, následně po uzavření
dodatku by měla být provedena úprava návrhu územního plánu do 10 dnů od uzavření
dodatku. Poté bude zajištěno nové stanovisko krajského úřadu. Bude-li bez podmínek,
bude  svoláno  opakované  veřejné  projednání  (jeho  předmětem  budou  jen  změny
návrhu  územního  plánu  oproti  návrhu  územního  plánu  projednaného  v  rámci
veřejného projednání uskutečněného v období červenec - srpen 2014), předpokládáme
ho  v  srpnu  2016.  Nebude-li  nutné  následně  řešit  námitky a  připomínky,  které  by
takový postup vyloučily, mohl by být návrh územního plánu předložen zastupitelstvu
města k vydání v prosinci 2016.

 informaci v jakém stavu je biocentrum u Tatranu – MVDr. Marie Peřinková

Po provedeném posouzení  odborně  způsobilou  osobou -  společností  EKOSERVIS,
Výzkumné středisko krajinné ekologie, Ing. Václav Škopek, CSc., České Budějovice,
zůstává zachováno LBC 24 U Tatranu v lokalitě,  ve které jej  vymezil  zpracovatel
USES v roce 2006.

 informaci v jakém stavu je řešení střelnice – PaedDr. Jan Klimeš

Představitelé  Spolku  sportovních  aktivit  Šumava  -  střelnice  Prachatice  (dále  jen
střelci), byli seznámeni se znaleckým posudkem, kterým byla stanovena cena obvyklá
-   tržní  všech objektů  stávající  střelnice  na  11,5 mil.  Kč.  Následně byly střelcům
předloženy dvě možné varianty umístění odhlučněných hal. První v areálu současné
střelnice,  druhá  v  ulici  Krumlovská  v  lokalitě  nad  sběrným  dvorem.  Dle  sdělení
zástupců střelců ani jedna z navržených variant není pro ně akceptovatelná. Kromě
odhlučněné  haly,  vhodné  pro  střelbu  do  50  m,  s  10  střeleckými  stavy,  požadují  
i venkovní malorážkovou střelnici také s minimálně 10 stavy. Vedení města se bude
tímto požadavkem zabývat.



 informaci v jakém stavu je řešení sjezdovky – starosta Ing. Martin Malý

Byla  zpracována  studie  na  možné  řešení  projektu  „Areál  zimních  sportů  Libín  –
Prachatice“. Studie byla představena na pracovním zasedání zastupitelstva v prosinci
2015 a zaslána všem zastupitelům. Rovněž je vypracováno předběžné vyhodnocení
vlivu  záměru  na  území  soustavy  NATURA 2000  a  biologické  posouzení  v této
lokalitě. Tento projekt bude dále konzultován s příslušnými odborníky v této oblasti.

 zda bude dopracována projektová dokumentace na skatepark – Ing. Martin Malý

V současnosti se prověřují možnosti výstavby skateparku na jiném místě s důrazem na
levnější  způsob  řešení.  Tím  byla  pověřena  paní  ředitelka  Sportovního  zařízení
Prachatice  p.o.  Ing.  R.  Kutláková.  Následně  se  situace  vyhodnotí  a  rozhodne  jak
postupovat dál. Prováděcí dokumentaci ke skateparku ve sportovním areálu by bylo
možné dopracovat až po té. Dle vyjádření vedoucího odboru investic Bc. J. Markytána
ji lze dopracovat do 30 dnů po zadání tohoto požadavku projekční kanceláři. 


