MATERIÁL DO 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ PODLUŽÍ
KONANÉHO DNE 13. 02. 2020

Název bodu: Informace o probíhající změně územního plánu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží bere na vědomí informaci o stavu zpracování probíhající
změny č. 2 územního plánu.

Důvodová zpráva:
Na obec Dolní Podluží se obrátil jednatel AUA – Agrourbanistického ateliéru, Ing. Stanislav
Zeman s žádostí o ukončení smlouvy o dílo na zpracování Změny č. 2 územního plánu Dolní
Podluží.
Rekapitulace plnění SoD:
Fáze I: Doplňující průzkumy a rozbory (tato fáze není samostatně odevzdaná)
Fáze II + III: Obec Dolní Podluží má k dispozici jedno paré dokumentace, obsahující návrh
Změny č. 2 územního plánu, datováno prosinec 2018, pro potřeby společného jednání (§ 50 a
§ 52 stavebního zákona), vůči této zpracované dokumentaci byly vzneseny pořizovatelem
připomínky a to na jednání v květnu 2019 a připomínky vznesené v srpnu 2019. Tato
dokumentace neobsahuje aktualizace informací ze stavebního úřadu o probíhajících řízeních
či vydaných rozhodnutí. Připomínky k dokumentaci se týkaly jak grafické, tak textové části
dokumentace. Obec Dolní Podluží nemá v současné chvíli k dispozici dokumentaci,
obsahující pořizovatelem schválený návrh Změny č. 2 územního plánu pro potřeby veřejného
projednání (§ 50 a § 52 stavebního zákona) – kontra vystavená a uhrazená faktura.
Pozn.: z rozhodnutí zastupitelstva obce je změna pořizována zkráceným postupem.
Fáze IV: dosud nerealizováno

Přílohy:
1) Čj. DP-215/2020 žádost vč. přílohy
2) Smlouva o dílo ze dne 4.9.2018
3) Faktura se splatností 21. 12. 2018 (uhrazena 17. 12. 2018)
4) Vyjádření p. Petříka, i.s. JUDr. Marka Nespaly

Zpracoval:
Ing. Adéla Macháčková, starostka obce, pověřený zastupitel

Zákon č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Návrh územního plánu
§ 50
(1) Na základě schváleného zadání územního plánu nebo schválených pokynů pro zpracování návrhu
územního plánu pořizovatel pořídí pro obec zpracování návrhu územního plánu a vyhodnocení vlivů
na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává. Náležitosti obsahu vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území v rozsahu § 19 odst. 2 stanoví prováděcí právní předpis.
(2) Pořizovatel oznámí místo a dobu konání společného jednání o návrhu územního plánu a
vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, nejméně 15 dnů předem
jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci, pro kterou je územní plán pořizován, újezdnímu
úřadu sousedícího vojenského újezdu a sousedním obcím; krajskému úřadu zároveň předá návrh
územního plánu pro posouzení podle odstavců 5 až 7 spolu s vyhodnocením jeho vlivů na udržitelný
rozvoj území, pokud se zpracovává. Dotčené orgány vyzve k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode
dne jednání. Ve stejné lhůtě mohou sousední obce uplatnit připomínky. K později uplatněným
stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží.
(3) Pořizovatel doručí návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na
udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, veřejnou vyhláškou. Do 30 dnů ode dne doručení může
každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
(4) Pokud je ve vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na životní prostředí zjištěn významný
negativní vliv na území sousedního státu, pořizovatel ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí
a Ministerstvem životního prostředí zašle návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území příslušným orgánům sousedního státu, jehož území může být uplatňováním územního
plánu významně ovlivněno, a nabídne mu konzultace. Pokud tyto orgány o konzultace projeví zájem,
pořizovatel se ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí konzultací účastní; k účasti přizve
Ministerstvo životního prostředí a krajský úřad.
(5) Pokud se zpracovává vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pořizovatel
zašle stanoviska, připomínky a výsledky konzultací podle odstavců 2 až 4 příslušnému úřadu jako
podklad pro vydání stanoviska k návrhu koncepce podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí, které není stanoviskem podle § 4 odst. 2. Příslušný úřad stanovisko uplatní do 30 dnů od
obdržení těchto podkladů. Ze závažných důvodů, které příslušný úřad sdělí pořizovateli nejpozději do
30 dnů od obdržení podkladů, se lhůta pro uplatnění stanoviska prodlužuje, nejdéle však o 30 dnů.
Pokud příslušný úřad stanovisko neuplatní ve lhůtě podle věty druhé ani v prodloužené lhůtě, je
možné územní plán vydat i bez jeho stanoviska; v tomto případě pořizovatel zohlední také stanoviska
dotčených orgánů, připomínky, případná vyjádření sousedních států a výsledky konzultací podle
odstavce 4 k vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
(6) Pokud z posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast vyplyne, že územní
plán má významný negativní vliv na předmět ochrany nebo celistvost některé evropsky významné
lokality nebo ptačí oblasti, který nebyl předmětem posouzení vydaných zásad územního rozvoje z
hlediska těchto vlivů, postupuje se podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Kompenzační
opatření uvede příslušný orgán ochrany přírody ve stanovisku podle § 4 odst. 2 písm. b).
(7) Krajský úřad zašle pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu z hledisek zajištění koordinace
využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s výjimkou
územního plánu pro území hlavního města Prahy souladu s územně plánovací dokumentací vydanou
krajem. Pokud nezašle stanovisko do 30 dnů od obdržení stanovisek, připomínek a výsledků
konzultací, je možné územní plán vydat i bez jeho stanoviska.
(8) V případě, že krajský úřad upozorní ve stanovisku pořizovatele na nedostatky z hledisek
uvedených v odstavci 7, lze zahájit řízení o územním plánu až na základě potvrzení krajského úřadu o
odstranění nedostatků.

Řízení o územním plánu
§ 52
(1) Upravený a posouzený návrh územního plánu, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,
pokud se zpracovává, a oznámení o konání veřejného projednání pořizovatel doručí veřejnou
vyhláškou. Veřejné projednání21) návrhu a vyhodnocení se koná nejdříve 15 dnů ode dne doručení. K
veřejnému projednání pořizovatel přizve jednotlivě obec, pro kterou je územní plán pořizován, dotčené
orgány, krajský úřad, újezdní úřad sousedícího vojenského újezdu a sousední obce, a to nejméně 30
dnů předem.
(2) Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Námitky k prvkům náležejícím regulačnímu
plánu mohou uplatnit i osoby uvedené v § 85 odst. 1 a 2.

(3) Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené
osoby podle odstavce 2 námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí
dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány a krajský úřad jako
nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání
(§ 50) změněny. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Dotčené
osoby oprávněné k podání námitek musí být na tuto skutečnost upozorněny.
(4) Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad
územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

