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Návrh

uznesenia

UZNESENIE č. ../ 2017
zo dňa 24.07.2017
Obecné zastupiteľstvo v Tomášove po prerokovaní materiálu

A. Berie na vedomie
informácie ohľadne zapracovania cyklotrasy do územného plánu.
B. Schvaľuje
zaradiť do programu septembrového zasadnutia OZ komplexný materiál týkajúci
sa stavu podaných žiadostí o zmeny a doplnky územného plánu, ako aj jeho
realizovaných častí.

Dôvodová správa
Na základe uznesenia OZ bolo spracované trasovanie cyklotrasy cez k. ú. Tomášov
s projektantom Ing. Holaskom (viď príloha).
Podklady štúdie poslúžia na zmapovanie vlastníckych vzťahov na plánovanej trase
cyklotrasy a ku geografickému zameraniu.
Obec Tomášov v územnom pláne nemá zapracované vyznačené trasovanie cyklotrás,
ktoré už je uvedené v územnom pláne VÚC Bratislava. Pokiaľ obec chce získať
stavebné povolenie na projekt cyklotrasy, tá musí byť zahrnutá do územného plánu.
Na pracovnej porade poslancov 20.07.2017 bola táto problematika naznačená. Poslanci
nemali jednotný názor, že v prípade otvorenia územného plánu a zapracovania zmien
a doplnkov, aké stanovisko bude mať OZ k už podaným ostatným žiadostiam. Preto
poslanci žiadali starostu, aby s projektovými manažérmi územného plánu prekonzultoval
možnosti OZ a časový a právny postup realizácie zapracovania zmien a doplnkov do
územného plánu.
V súvislosti s otvorením územného plánu vzniká potreba vypracovania nového
územného plánu so zapracovaním všetkých doteraz schválených zmien a realizovaných
častí, vzhľadom k tomu, že od prvého schválenia územného plánu v roku 2004 už
ubehlo viac ako desať rokov.
Starosta odporúča vziať informácie ohľadne zapracovania cyklotrasy do územného
plánu na vedomie a odporúča OZ pripraviť komplexný materiál týkajúci sa stavu
podaných žiadostí o zmeny a doplnky územného plánu, ako aj jeho realizovaných častí
na septembrové zasadnutie OZ.

