
Město Králíky 
 

Zápis z jednání č. 08 
Městského zastupitelstva  

ze dne 21. 08. 2000 

 

Přítomní členové MZ:   ing. Tóth, PaedDr. Krsek, ing. Danielová, ing. Rýc, 
                                        p.Juránek, ing. Šašek,  p.Škarka, ing. Strnad,  pí Ettelová,  

MUDr.Bartáková, MUDr. Dragoun 
Omluven:  ing. Zima, ing. Dostálek, p. Macko, p. Zezulka  
Za MěÚ:                        ing. Toman, pí Kubíčková, pí Nosková  
 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 
02. Zpráva z jednání z městské rady 
03. Hlavní jednání 
      3.1 Slib nového člena Městského zastupitelstva  

 3.2 Majetkové operace 
 3.3 Schválení změny části územního plánu města Králíky 

04. Vstupy poslanců 
 
 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 

Ověření provedou ing. Danielová a paní Ettelová. 
Zasedání zahájil ing. Tóth a současně navrhl doplnění hlavního programu o bod 3.3 
Schválení změny části územního plánu města Králíky. 
S předloženou změnou programu všichni přítomní souhlasili. 
 

02. Zprávy z jednání městské rady 
Se zprávami z jednání městské rady seznámil přítomné ing. Toman 

 
03. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 

3.1 Slib nového člena Městského zastupitelstva 
Pan ing. Rudolf Nedbal, který byl zvolen za člena Městského zastupitelstva ve volbách 
14. Listopadu 1998 rezignoval na svůj mandát za stranu sociálně demokratickou. Podle 
výsledků voleb v roce 1998 se stal prvním náhradníkem za sociálně demokratickou stranu 
MUDr. Ivo Dragoun.  
MUDr. Ivo Dragoun složil slib člena MZ do rukou zástupce starosty ing. Ladislava 
Tótha.  

 
3. 2 Majetkové operace 

3.2.1 Prodej pozemku p.p.č. 332/2 v k.ú. Králíky  

O koupi pozemku požádali manželé Hudetzovi spolu se synem (Červená Voda), za účelem 
výstavby garáže u nemovitosti, kterou rovněž od města kupují (bývalý bufet na Malém 
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náměstí). Odbor VTSM souhlasí s prodejem a rovněž Stavební úřad nemá námitek. Záměr 
prodeje byl schválen a zveřejněn. Kupní cena je 200,--Kč/m2 + náklady spojené s převodem.  
 
Usnesení MZ/2000/08/102 
Městské zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.p.č. 332/2 v k.ú. Králíky manželům 
Sylvě a Eduardu Hudetzovým a panu Michaelu Hudetzovi, Červená Voda 459. 
Hlasování: 
11:0:0 

 

3.3 Změna části územního plánu města Králíky  
Tento bod uvedla na jednání MZ vedoucí Stavebního úřadu paní Dana Nosková.  
Na základě požadavku vyřešení sportovního zázemí u ZŠ Moravská, úpravy křižovatky 
silnic I/43 a II/312 , přehodnocení možnosti zachování čerpací stanice Benzina v budoucím 
centru lokality Na Výsluní byla zpracována změna č. 1/2000 územního plánu schváleného 
v roce 1996.  
Bezprostředním podnětem ke zpracování změny byl požadavek zachovat čerpací stanici na 
stávajícím místě a provést její stavební úpravy za účelem zlepšení poskytovaných služeb a 
vybudování mycí linky. Současně je řešeno  vyhovující dopravní napojení čerpací stanice, 
ale i úprava křižovatky silnic I/43 a II/312, to vše včetně umístění chodníků pro pěší a 
nové dopravní napojení lokality Na Výsluní. 
Město bude i nadále územně chránit navrhované plochy pro přemístění čerpací stanice. 
Toto komplexní řešení je dlouhodobě výhledové. 
Poslední řešenou změnou je úprava sportovních ploch ZŠ Moravská, jejíž nedostatečná 
sportovní kapacita byla konstatována i v územním plánu. Nyní je možno rozvoj 
sportovních ploch konkretizovat. Je zpracovaný návrh na běžecký ovál na 250 m se 100 m 
běžeckou dráhou včetně umístění univerzálního hřiště pro míčové hry. 

Z diskuze:  

p. Juránek – bude sportovní areál zasahovat do stávající cesty pro pěší od nádraží 
k čerpací stanici? 
pí Nosková – ano. Uvažovalo se i o variantě přemostění stadionu pěší lávkou, ale 
pravděpodobnější varianta je vybudování nové cesty kolem stadionu.    

 

Usnesení MZ/2000/08/103 
Městské zastupitelstvo schvaluje změnu č. 1/2000 ÚP Města Králíky - zachování 
stávající čerpací stanice, úpravu křižovatek II/312 a I/43 včetně napojení lokality Na 
Výsluní a úpravy sportovní plochy u ZŠ Moravská. A to jeho změny jak závazné i 
směrné části včetně veřejně prospěšných staveb. 
MZ bere na vědomí stanovisko nadřízeného orgánu ÚP Okresního úřadu Ústí nad Orlicí 
ke změně č. 1/2000 ÚP Města Králíky a skutečnost, že nebyly při projednání uplatněny 
žádné připomínky právnických a fyzických osob. 
MZ ukládá Stavebnímu úřadu  

 doplnění vyhlášky č. 9 o závazných částech ÚPSÚ Králíky v souladu se změnami 
závazné části ÚP vyplývajících z doplňku č. 1a změny č. 1/2000. 

 zabezpečit uložení změny č. 1/2000 ÚP Města Králíky na Stavebním úřadě MěÚ 
Králíky a dokument opatřit schvalovací doložkou.  

Hlasování:  
10:1:0 
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04. Vstupy poslanců  
ing. Šašek – bezúplatný převod bytového domu v Dolní Lipce ze Statku Smiřice na město 
Králíky musí být bez jakýchkoli podmínek. 
pí Kubíčková – podmínka MR o závazku nájemníků si celý dům po převodu koupit 
směřovala na Majetkový odbor. 
 
 
zapsal L.Tóth  

 
 
 
 
ověření zápisu: 
 
 
ing. Danielová               ……………………………. 
 
 
 
Pí Ettelová    .............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Anton  Z I M A       Ing. Ladislav  T Ó T H 
        starosta               zástupce starosty  
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