
Usnesení z jednání rady města  
12.05.2021 

strana 1 (celkem 2) 
         Příloha 0 

1 / 2 

 
 

Usnesení ze zasedání Rady města Janské Lázně 55/21 ze dne 12.05.2021 

 

   Usnesení č. R 583/55/21 

   Rada města Janské Lázně 
   nesouhlasí 
   se záměrem výstavby víceúčelového hřiště u čp. 80 – Zámeček z důvodu nevyřešené „černé stavby“ 

„opěrné zdi“ žadatele, nevhodnosti umisťování cizí stavby na pozemku města a rada města se domnívá, 
že záměr není v souladu s územním plánem. 

   Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 12.05.2021 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. R 584/55/21 

   Rada města Janské Lázně 
   souhlasí 
   se zástavbou pozemku p.č. 133/3 k.ú. Č.H. dle architektonické studie č. 04/2021, autor Ing. arch. Karel 

Schmied ml., která umisťuje objekt do spodní části pozemku a spojuje ho s parkovištěm terénním scho-
dištěm. 

   Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
         Termín: 12.05.2021 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. R 585/55/21 

   Rada města Janské Lázně 
   bere na vědomí 
   studii novostavby rodinného domu na pozemku p.p.č. 177/4 v k.ú. Černá Hora v Krkonoších a požaduje 

dodržet linii zástavby stanovenou objektem hotelu Vladimír (čp. 305), dopravní napojení objektu na 
místní komunikaci pouze jedním sjezdem a parkovací místa zřízena s dostatečným odstupem od místní 
komunikace. 

   Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
         Termín: 12.05.2021 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. R 586/55/21 

   Rada města Janské Lázně 
   schvaluje 
   upravená Pravidla pro svatební obřady dle předloženého návrhu. 

   Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
         Termín: 12.05.2021 
   Zodpovídá: starosta 
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   Usnesení č. R 587/55/21 

   Rada města Janské Lázně 
   souhlasí 
   s užíváním veřejného prostranství za účelem umístění koktejlového baru o výměře 3 m² (200 x 150 cm) 

na p.p.č. 56/1 v k.ú. J.L. od 01.05.2021 do 30.09.2021 nájemcem  neb. prostoru v čp. 274 společností BH 
Drink s.r.o. s podmínkou zachování průchodu osob a průjezdu pro vozíčkáře min. 1,5 m, provozní doby 
max. do 21 hodin a dodržování platných právních předpisů vydaných v souvislosti s pandemií COVID-19 
(hygienická pravidla, odstupové vzdálenosti, atd.). 

   Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 12.05.2021 
   Zodpovídá: starosta 

 
 
 
 
 

Petr Hřebačka  Ing. Pavel Kout 
starosta  místostarosta 

 


