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Návrh nového územního plánu a jeho důsledky pro obyvatele města Ústí nad Labem
Město plánuje připravit stovky obyvatel o finanční kompenzace

Dle návrhu nového ÚP města Ústí nad Labem je plánováno s výstavbou systémů tunelů kolem města. Celé tunelové těleso, včetně výstupů je v návrhu označeno jako veřejně prospěšná stavba. To se týká i veškerých pozemků ležících v „bezpečí“ nad tunely. Jaké to bude mít důsledky, pokud bude návrh přijat v této podobě?

Představitelé města – zvláště bc. Jan Řeřicha – označují tento zábor jako „rezervaci prostoru“ a sami přiznávají, že se v následujících desítkách let s ohledem na finanční situaci města tunely stavět nebudou. Aniž by se tak kdy začalo stavět, bude nad desítkami rodinných domů, především ve čtvrtích Bukov, Vaňov, Střekov a Olšinky uvalena stavební uzávěra. To samé se týká desítek dalších provozních a obchodních objektů ve jmenovaných čtvrtích, ale zvláště pak na Bukově (např. Lineta, objekt bývalého Baumaxu), v Předlicích a Olšinkách, ale i např. bukovského jezdeckého oddílu TJ Tatran. Všechny tyto nemovitosti tak budou prakticky neprodejné, či prodejné za neodpovídající částku. Majitelé nebudou moci provádět významnější úpravy svých nemovitostí, neboť tyto jsou vázány na stavební povolení.

Jaká je motivace zadavatelů nového územního plánu?

Předně stihnout schválit nový územní plán do konce tohoto kalendářního roku, neboť od 1. 1. 2012 začíná platit novela stavebního zákona § 102, podle níž musí města vyplácet finanční kompenzace VŠEM dotčeným majitelům nemovitostí, a sice BEZODKLADNĚ v hotovosti. A město Ústí nad Labem je, jak známo, silně zadlužené, takže na takového kompenzace, které by v tomto případě dosahovaly řádově desítek až stovek milionů korun, nebude mít prostředky. V příloze přikládáme zápis z jednání ZM z 24. 4. 2011, v níž je právě tato motivace zmíněna.

Druhý důvod je zřejmě zájem regionálních stavebních korporací zajistit si v budoucnu lukrativní zakázky.

Proto vyzýváme všechny občany města Ústí nad Labem a další zde působící subjekty, aby využili poslední možnost do tohoto procesu zasáhnout a do středy odevzdaly své připomínky a námitky k návrhu územního plánu. Rovněž vyzýváme všechny dotčené občany a firmy, aby se dostavili na veřejné projednání návrhu územního plánu ve středu 15. června od 15:00 do Kulturního domu.
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