Zápis ze setkání s občany dne 8.10.2010
Přítomni: zastupitelstvo obce Krychnov, 30 občanů obce Krychnov
Hosté – ing. Zeman /pořizovatel územního plánu/,
ing. Vízek / zástupce BM Consulting /
Datum : 8.10. 2010

Čas: 18,00 hod.

Setkání s občany se konalo v místní hasičárně a jeho hlavním cílem
bylo seznámení veřejnosti s připravovaným návrhem územního plánu obce
Krychnov.
Program : 1./ Zahájení.
2./ Seznámení s jednotlivými etapami tvorby územního plánu.
3./ Diskuse.
4./ Seznámení se stavbou FVE, současnost i budoucnost.
5./ Diskuse.
6./ Závěr.
1./ Zahájení provedla členka zastupitelstva obce Krychnov Jana Ležalová a
uvedla téma setkání s občany – NOVĚ VZNIKAJÍCÍ ÚZEMNÍ PLÁN.
V úvodní řeči zmínila odstoupení paní MUDr. Marcely Korábkové z postu
místostarostky obce, jehož důvodem byl nesouhlas s postupem a jednáním
místního zastupitelstva ohledně přípravy územního plánu..
Dále pak pí.Ležalová představila hosty - pana Ing. Zemana a pana Ing.Vízka,
kteří byli pozváni, aby objasnili vše, co souvisí s přípravou územního plánu a
s výstavbou FVE v obci.
2./ Pan Ing. Zeman seznámil občany s významem územního plánu pro obec
a představil tak možnosti dalšího rozvoje života v obci Krychnov.
Vysvětlil jednotlivé etapy tvorby plánu dle zákonných lhůt, kdy docházelo
k možnostem vyjádření se nejen dotčených orgánů a sousedních obcí, ale i
samotných občanů obce. Informoval o probíhajícím společném jednání o návrhu
územního plánu obce Krychnov i o dalším plánovaném postupu.
3./ K této problematice se v diskusi dotazoval pan Liška ohledně seznámení se
s podrobnějšími informacemi postupu tvoření plánu.
Dále pak pan Ing. Tvrdík požádal pana Ing. Zemana aby informaci o zákonných
náležitostech přípravy UP obce rozšířil o informaci, týkající se možnosti
ustanovení veřejného zástupce , jehož pravomoce jsou blíže specifikovány ve
stavebním zákonu. Diskuse se týkala i negativních ohlasů veřejnosti ohledně
nedostatku informací od místního zastupitelstva při jednotlivých etapách
tvoření územního plánu obce Krychnov.

4./ Pan Ing. Vízek seznámil občany se svojí rolí zástupce firmy BM Consulting,
investora FVE. Vysvětlil veřejnosti postup výstavby FVE od jejího počátku i
záměr podnikatelské činnosti. Předložil stručné plánky se zakreslenou stávající
elektrárnou a informoval občany o pozemcích, na nichž se v současnosti FVE
nachází.
5./ Nejasné okolnosti výstavby FVE v naší obci a vystoupení pana inženýra
Vízka vyvolaly diskusi mezi obyvateli. Ohlasů bylo spousty, ale
z konstruktivních dotazů týkajících se dané věci, přednesených bez emocí a
s opravdovým zájmem o dění kolem výstavby FVE si dovoluji vybrat zejména
otázku pana Kopejska, který se dotazoval na existenci stavebního povolení
FVE, jelikož jako přímý soused této stavby nebyl o této skutečnosti informován.
Dále pak konstatoval, že ani v zápisech veřejných schůzí místního zastupitelstva
nenalezl informaci o stavebním povolení FVE.
Z dalších dotazů veřejnosti vyplynulo, že ani přítomní občané nejsou
dostatečně informováni o výstavbě, provozu, či snad budoucím rozšíření FVE
v naší obci, o kterém se mezi veřejností hovoří, a ke kterému většina zaujímá
negativní postoj.
Zúčastněná veřejnost požadovala bližší vysvětlení dalšího postupu výstavby
FVE i odpověď na otázku, zda další část parcely č. 77, na níž stojí současná
elektrárna, je majitelem FVE odkoupena k jejímu dalšímu rozšiřování.
Pan Ing.Vízek ujistil přítomné, že elektrárna zůstane ve stávajícím stavu a její
další rozšiřování nebude.
V diskusi následně vystoupil pan Bouma, majitel parcely č.77, který potvrdil,
že další část této parcely neprodal.
6./ Závěr
Závěrem se pí.Ležalová obrátila na veřejnost s dotazem, jakým způsobem by
měly být lépe předávány informace týkající se dění v obci. Setkala se s výzvou
k podrobnějšímu a přehlednějšímu zápisu z jednání OZ i s názorem
k osobnějšímu pozvání na veřejná zasedání.
Vzhledem k několika nedostatečně zodpovězeným otázkám, nedostatku
argumentů i nepředložených dokumentů ohledně výstavby FVE směrem
k veřejnosti žádají společně pan Ing. Tvrdík a pan Kopejska starostu obce pana
Sixtu o tento další postup:
1. Zjištění a zveřejnění informace o stavu stavebního povolení a
územního rozhodnutí pro dostavbu FVE na parcelách 85/17, 85/18 a
85/19.
2.Zveřejnění kolaudačního rozhodnutí pro FVE v Krychnově,
především na jaký výkon bylo kolaudační rozhodnutí vydáno.

3. Informaci, jak bylo při jednání o dostavbě FVE v Krychnově
přihlédnuto k §18, odst. 5, stavebního zákona.

Zapsala: Jana Ležalová
Ověřovatelé: Jaroslav Krupka; Martina Dugová

