
Město Moravská Třebová zve občany na 
6. besedu s vedením města
9. dubna 2015 v 16.00 hodin
v zasedací místnosti městského úřadu v Olomoucké ulici 

DISKUSE nad návrhy úprav 
v městské památkové rezervaci 
(viz str. 2 vkladného listu)

VOLNÁ DISKUZE

Témata:



Dotazník - nový regulační plán městské památkové rezervace Moravská Třebová 
 
Vážená paní, vážený pane, 
město Moravská Třebová aktuálně pořizuje nový regulační plán městské památkové rezervace 
s cílem reflektovat změny a vývoj ve městě za posledních 15 let, ktera uplynula od pořízení 
aktuální verze regulačního plánu.  Cílem dotazníku je zjistit, jaké záměry v budoucnu máte se 
svojí nemovitostí ve smyslu případných stavebních úprav, využití k podnikání apod., a také 
pomoci definovat, jakým směrem se má regulace v centru města dále ubírat v oblastech jako 
je parkování, pohyb vozidel, cyklistů, chodců, využití území, rozsahu parkových ploch atd. 
Děkujeme Vám za čas věnovaný vyplnění tohoto dotazníku.  
Dotazník se týká pouze vlastníků nemovitostí v městské památkové rezervaci.  
 
Jméno, příjmení: 
……………………………………………………………………………………………..... 

Adresa: 
………………………………………………………………………………………………. 

Kontaktní tel: 
………………………………………………………………………………………………. 

Kontaktní email: 
……………………………………………………………………………………………..... 
Mám/ Nemám v úmyslu provést úpravu své nemovitosti formou přístavby, nástavby nebo 
vestavby (nehodící se škrtněte) 
Plánuji změnu využití své nemovitosti a chci ji využívat více pro bydlení, podnikání, 
zachovávám stávající využití (nehodící se škrtněte) 
Za největší problém v městské památkové rezervaci považuji (zatrhněte max. 5) 
Nedostatek míst k parkování 
Obtížnou dopravní dostupnost mé nemovitosti k podnikání 
Obtížnou dopravní dostupnost mé nemovitosti k bydlení 
Nedostatek komunikací vyhrazených pro pěší 
Nedostatek komunikací vyhrazených pro cyklisty 
Obtěžující hluk 
Nedostatek zeleně 
Nedostatek ploch pro komerci 
Nedostatek ploch pro sport 

Jiné……… 
Jak by měla městská památková rezervace podle Vás optimálně v budoucnu vypadat a jaké 
funkce či jejich kombinace by měla plnit (komerční, rezidenční, odpočinkové …), aby se 
Vám v ní dobře bydlelo či podnikalo: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
Vyplněný dotazník prosím zašlete či předejte na odbor rozvoje města MěÚ Moravská 
Třebová nebo na podatelnu MěÚ v Olomoucké ulici do 17. 4. 2015. 
 
Dle stavebního zákona regulační plán stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a 
prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakter území a pro vytváření příznivého životního 
prostředí. 
Účelem našeho regulačního plánu bude zachovat nebo obnovit a následně i využít všechny kulturní, historické, 
urbanistické a architektonické hodnoty v městské památkové rezervaci a uchránit je pro generace příští. 
Regulační plán jasně stanoví pravidla pro všechny formy stavební činnosti v návaznosti na komplexní regeneraci 
území. 

 


