Vloženo: 17.12.2004

Usnesení z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice,
konaného dne 16.11.2004 od 19,00 hodin v kanceláři obecního úřadu
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zprávu o práci obecního úřadu
2. Zprávy předsedů o činnosti jednotlivých výborů
3. Zprávu o finanční situaci obce
4. Podněty občanů z diskuse.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Rozpočtové opatření č. 2/2004
2. Rozpočtové provizorium na rok 2005
3. Územní plán obce Helvíkovice
4. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2004 o závazné části územního plánu obce Helvíkovice
5. Rozhodnutí o námitkách k územnímu plánu obce - celé znění uvedeno v příloze
6. Pořízení změny č. 1 územního plánu obce - celé znění uvedeno v příloze
7. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2004 o místních poplatcích
8. Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2004 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
9. Sepsání smlouvy o dílo na zimní údržbu komunikací s panem Jiřím Matyášem dle
cenové dohody se starostou
10. Nákup pozemku par. č. (938) PK v k.ú. Helvíkovice od pana Václava Stejskala o
výměře 2814 m2 za cenu 50,- Kč za 1 m2
11. Složení inventarizačních komisí k provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2004
12. Zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku par.č. 269/17 za cenu 50,- Kč za 1 m2
spol. VAK v.o.s. Žamberk pro zřízení kalového pole
13. Zahájení výběrového řízení pro stavbu víceúčelového zařízení firmou zajišťující
inženýrskou činnost, dle výběru starosty na základě nejlepší cenové nabídky. V komisi při
výběrovém řízení budou zástupci obce Šalanský, Dvořáková a Smetana.
Usnesení bylo schváleno všemi 7 přítomnými členy zastupitelstva obce, 1 se zdržel
hlasování.
Zapsala Dittertová, Helvíkovice 16.11.2004
MVDr. Petr Šalanský,starosta
Ověřovatelé zápisu: Vábrová Monika, Dvořáková Ludmila

Příloha k usnesení ze dne 16.11.2004
Vloženo: 17.12.2004

Příloha k usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice,
konaného dne 16.11.2004
K bodu č. 5
Rzhodnutí o námitkách k územnímu plánu obce Helvíkovice::
1. Námitce A. Kozákové, V. Kozáka, Dlouhoňovice 6, týkající se zahrnutí pozemku č. 263/18
do funkční plochy venkovského bydlení z důvodu stavby RD, se nevyhovuje.
Zdůvodnění : Požadavek byl vznesen po projednání s dotčenými orgány státní správy. Musel
by proběhnout nový proces projednávání návrhu, jenž by vyžadovalo znovu projednávání s
dotčenými orgány státní správy. Nevyhovuje se z důvodu, že obec nemá zájem v nejbližší
době provádět zástavbu této lokality.
2. Námitce č. 1 a 2 manželů Tomšových, Helvíkovice č.p. 75 , týkající se omezení rychlosti
na silnici č. I/11 posunem dopravní značky nebo přidáním odbočovacích pruhů a odstranění
dopravní závady – nebezpečného výjezdu u hostince U Jelena se nevyhovuje, z důvodu řešení
těchto dílčích dopravních závad s orgány státní správy k tomu příslušných.Tyto záležitosti
územní plán neřeší. Námitce spočívající v požadavku vybudování, respektive rozšíření
chodníku podél silnice č. I/11 s bezbariérovými výjezdy z Helvíkovic do Žamberka se
nevyhovuje, z důvodu, že tyto výjezdy nejsou na katastrálním území obce Helvíkovice.
Námitce č. 3 k zakreslení hranic záplavového území na „dolním konci“ podle skutečnosti se
nevyhovuje. V územně plánovací dokumentaci se nezakresluje skutečný stav rozlivu vody,
jenž může být každý rok jiný, ale hranice se zakreslují na základě stanovení vodoprávního
úřadu. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní
úřad stanovil svým rozhodnutím na návrh správce toku Povodí Labe a. s. záplavové území ,
které nabylo účinnosti dne 1. 6. 2004, jenž nemohlo být zakresleno do části návrhu, který byl
vyhotoven před tímto stanovením. Tyto zóny budou doplněny v grafické části při
projednávání změny UPO ,o jejichž pořízení rozhodne zastupitelstvo obce do konce r. 2004.
Námitce č. 4 a 5 týkající se barevného označení obecní cesty k řece u č.p. 74, která
neodpovídá stávajícímu stavu se vyhovuje. Značení bylo zakresleno do grafické části UPO
Námitce č. 6 a 7 týkající se nedostatečné ochrany bytové zástavby před hlukem a zápachem z
areálu Poplužní dvůr se nevyhovuje z důvodu : Právní výklad Krajské hygienické stanice
stanovil, kdy nebylo podle dřívějších předpisů nutné vyhlásit ochranná pásma hygienické
ochrany. V tomto areálu nejsou navrhovány nové lokality, vybudování protihlukových stěn
není předmětem řešení Územního plánu obce Helvíkovice.
Námitce č. 8 a 9, týkající se vyznačení v grafické části UPO druhé lokality pro sportoviště se
nevyhovuje z důvodu rozhodnutí obecního zastupitelstva jako vhodnějšího řešení budování,
respektive rozšíření stávající sportovní plochy. Problematiku ochrany před hlukem řeší např.
provozní řád.
3. Námitce Ivany Doubravové, U polikliniky 1064, Žamberk, týkající se zařazení pozemku
parc. č. 156/1 do funkční plochy venkovského bydlení z důvodu výstavby RD, se vyhovuje,

pozemek byl v grafické části UPO Helvíkovice zakreslen do funkční plochy venkovského
bydlení.
Námitce týkající se změny vedení trasy lokálního biokoridoru č. 28 vedoucí přes pozemek
parc. č. 156/1 se nevyhovuje z důvodu řešení této námitky při projednávání změny UPO, o
jejíž pořízení rozhodne zastupitelstvo obce do konce roku 2004, (předmětem projednávání
změny bude přeložení biokoridoru č. 28 do jiné lokality).
Těmto vlastníkům kteří uplatnili námitky k návrhu UPD sdělí pořizovatel do 30 dnů po
schválení návrhu UPO Helvíkovice, že jim bylo vyhověno, nebo důvody, pro které jim
vyhověno nebylo.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyhodnocení stanovisek a připomínek, uvedených ve
Zprávě o projednání návrhu UPO Helvíkovice.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování
Krajského úřadu Pardubice, odboru strategického rozvoje kraje ze dne 20.10.2004 čj KrÚ
7134/2004 OSRK OUPSR.
k bodu č. 6
Pořízení změny č. 1 územního plánu obce Helvíkovice.
Důvodem pro pořízení změny č. 1 je:
a) zakreslení stanoveného záplavového území a aktivní záplavové zóny řeky Divoká Orlice v
k. ú. Helvíkovice dle stanovení Krajského úřadu Pardubického kraje , odboru životního
prostředí a zemědělství jako příslušného vodoprávního úřadu.
b) Požadavek p. I. Doubravové, U Polikliniky 1064, Žamberk na přemístění lokálního
biokoridoru č. 28, který prochází přes pozemek parc. č. 156/1

V Helvíkovicích dne 16.11.2004

MVDr. Petr Šalanský, starosta obce
Ověřovatelé zápisu: Vábrová Monika, Dvořáková Ludmila
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