OBEC

KOLOVÁ

Věc: Odpověď' na žádost o poskytnutí informace - spis. zn. 24/22
Vážení,
na Vaši žádost ze dne 20.2. 2022 v souladu se zákonem Č. 106/1999, naše spis. zn. 24/22 si Vám
dovolujeme odpovědět následující:
1, Strategický plán obce:
Na webových stránkách obce je zveřejněn územní plán v aktuálním platném znění:
Územní plány l Obec Kolová (kolova-haje.cz)
2, Schváleným záměrem na pozemku p. č. 408/22 k. ú. Kolová je výsadba ovocného sadu.
Tento záměr je v souladu s územním plánem (dále ÚP) obce Kolová, pozemek je klasifikován jako
ZO zeleň - ochranná a izolační zeleň odstiňující areály zemědělské výroby od okolní obytné
zástavby. Na výsadbu zeleně
Obec dále obdržela žádost o nájem pozemku p. č. 408/21 k. ú. Kolová za účelem dočasného
umístění provozní budovy pro produkci medu a výživových doplňků. Záměr je přílohou tohoto
dopisu.
Pozemek p. č. 408/21 k. ú. Kolová je v ÚP klasifikován jako bv - bydlení v rodinných domech
venkovské.
Hlavní využití:
- bydlení v rodinných domech s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení s
příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu
Přípustné využití:
- místní komunikace, pěší cesty
- veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a
mobiliářem pro relaxaci
- zařízení lokálního významu: maloobchodní a stravovací služby, ubytovací a sociální služby,
zařízení péče o děti, školská zařízení, zdravotnická zařízení, dětská hřiště, sportovní a relaxační
zařízení, stavby pro kulturu a církevní účely, zařízení pro administrativu, nezbytná technická
vybavenost, parkoviště pro osobní automobily
- řemeslné provozy drobné výroby a služeb rodinného charakteru s bydlením
Podmínky prostorového uspořádání:
- koeficient míry využití území KZP = 35
- výšková hladina zástavby se stanovuje max. 2 NP + podkroví
Na pozemek p. č. 408/40 k. ú. Kolová v tuto chvíli nebyl žádný záměr zpracován.

3, V příloze posílám Rozpis výdajů rozpočtu obce Kolová na rok 2022. Rozpis je zpracován až do
detailu ,,položek", jak bylo požadováno.
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