Zápis z jednání na obecním úřadě ve Vysokově
dne 25. 5. 2009 v 9:00 hodin
Účastníci jednání:
Oldřich Bohadlo, Zdeňka Hovorková, Ing. Petr Macek za obec Vysokov
Ing. Beránková, Ing. Baudyš za město Náchod
Ing. Šimek, pan Kudláček, Ing. Klimek, Ing. Drašar za Valbek s.r.o., Liberec
Ing. Kos za ŘSD- gen. Ředitelství
Obec Vysokov zastoupená starostou Oldřichem Bohadlem svolala jednání na
zapracování připomínek k dokumentaci DÚR vyprojektovanou firmou Valbek
Liberec.
K jednání jsme pozvali zástupce ŘSD jako investora navrhované stavby a za
město Náchod se přihlásili k jednání paní Ing. Beránková a pan Ing. Baudyš.
Po přivítání všech účastníků předal starosta slovo Ing. Šimkovi a společně s Ing.
Mackem projednávali připomínky obce, které obec Vysokov požaduje zapracovat
do dokumentace. Jednání mělo vcelku věcný pracovní průběh, došlo k vyjasnění
stanovisek zúčastněných.
Během jednání došlo k diskuzi ke změně č. 2 ÚPO Vysokov. Paní Ing. Beránková
se domnívá, že starosta obce přerušil projednávání změny č. 2 ÚPO Vysokov.
Starosta objasnil stav přípravenosti změny a dodává, že pouze zpracovatele
změny č. 2 ÚPO firmu SURPMO a.s. upozornil na možnou změnu v grafické části
v nájezdu do kruhové křižovatky z obce Vysokova. Jak vyplynulo z dalšího
jednání, změna se bude s největší pravděpodobností realizovat. Starosta si ověřil
u firmy SURPMO a.s., jestli bylo projednávání změny č.2 ÚPO přerušeno, bylo mu
řečeno Ing. arch. Koutovou že nikoliv, pouze nemůžou dále pokračovat na
změně č. 2 ÚPO Vysokov, jelikož nemají do dnešního dne z Městského úřadu,
odboru výstavby v Náchodě Územně analytické podklady.V závěru jednání
starosta upozornil zástupce ŘSD, že do dnešního dne nebyly vypořádány výkupy
pozemků pod silnicí I/33 na katastru obce Vysokova, silnice je již deset let
zkolaudována což způsobuje komplikace s novou navrhovanou stavbou.Ing. Kos
odpověděl, že ŘSD se situací zabývá a majetkové vypořádání se již připravuje.
Jednání skončilo v 11:15 dohodou s Ing. Šimkem z firmy Valbek s.r.o., že obec
Vysokov se seznámí s podklady a odpovědí na naše připomínky a písemně
odpovíme po projednání v zastupitelstvu obce.

Zapsala Zdeňka Hovorková

