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Veřejné projednání návrhu

Změny č. 4 Územního plánu Žamberk
– pozor změna termínu

Veřejné osvětlení – park Masarykova náměstí
V parku Masarykova náměstí jsme provedli výměnu zastaralých a nevzhledných svítidel veřejného
osvětlení za nové důstojné lampy, korespondující s okolním osvětlením tohoto prostoru.

Investiční náklady: Projektová dokumentace: Vladimír Bezperát (2019) – 10 000 Kč
Realizace:
TS Žamberk s. r. o. – 91 182 Kč
Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru regionálního rozvoje a ÚP

Slavnostní otevření rekonstruované
tělocvičny U Žirafy

Město Žamberk v současné době pořizuje Změnu
č. 4 Územního plánu Žamberk. Veřejné projednání
návrhu této změny se mělo původně konat 6. října
2020.
Z důvodu doplnění obsahu změny bylo zahájeno nové řízení a veřejné projednání návrhu
se bude konat dne 21. října 2020 v 16:00
hodin v malé zasedací místnosti MěÚ
Žamberk (Nádražní 833, 2. patro).
Projednávaný návrh je vystaven na adrese
www.zamberk.cz (odkaz „Úřední deska“, sekce
„Projednávání územních plánů“), a to do 13. října
2020.
Návrh Změny č. 4 ÚP Žamberk je vystaven
k veřejnému nahlédnutí také na Městském úřadu
v Žamberku v kanceláři odboru regionálního
rozvoje a územního plánování (budova radnice,
Masarykovo nám. čp. 166, I. patro, číslo dveří
207). Doporučujeme využít úřední dny: pondělí a
středa 8:00−11:00 a 12:00−17:00 hodin a čtvrtek
8:00−11:00 hodin, příp. telefonickou dohodu na č.
tel. 465 670 333.
Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného
jednání může každý uplatnit své připomínky.
Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného
jednání mohou vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit své námitky,
ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle
katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
a vymezit území dotčené námitkou. K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Martin Mimra, oddělení územního plánování

Město Žamberk vyhlašuje
nájem bytu
pro příjmově vymezené osoby
dle „Pravidel pro pronájem bytů
pro příjmově vymezené osoby“

Ve čtvrtek 17. září 2020 v 15 hodin proběhlo slavnostní otevření nově zrekonstruované tělocvičny
U Žirafy. Za účasti starosty města, místostarostů, radních a zástupců firem Bromach spol. s r. o.,
Lanškroun, a Matex HK s. r. o., Hradec Králové, byla slavnostně přestřižena páska a rekonstruovaná
tělocvična byla oficiálně předána všem, kteří těchto prostor využívají.
Za doprovodný program děkujeme ZUŠ Petra Ebena a Základní škole Žamberk, 28. října 581.

Kateřina Suchomelová, kultura, občanské záležitosti

Adresa bytu: Žamberk, ul. Velký Hájek čp. 1528
Velikost bytu: 1 + 1 s kuchyňským koutem
Nadzemní podlaží: 1, byt č. 2
Podlahová plocha: 57,72 m2
Základní měsíční nájemné: cca 4 300 Kč, vratná
záloha na nájemné: 5 000 Kč před převzetím
bytu. Nájemní smlouva bude sepsána na dobu
určitou maximálně dvou let.
Prohlídka bytu je možná v pondělí 19. října
2020 od 13:30 do 14:00 hodin. Veřejné losování
o přidělení bytu proběhne ve čtvrtek 22. října 2020
ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského
úřadu Žamberk, budova radnice, Masarykovo
nám. 166.
Poslední možnost podání žádosti:
středa 21. října 2020 do 13:00 hodin
na MěÚ Žamberk (budova radnice) k rukám
Kamily Borovičkové, sekretariát starosty (zde
jsou také k vyzvednutí tiskopisy žádosti, které
dále můžete získat na internetových stránkách
www.zamberk.cz („Městský úřad“ – „Formuláře“).

