
Městský úřad Sedlčany
odbor výstavby a územního plánování
264 01 SEDLCANY

Č.j: OVÚP - 4067/2017/No
Tel.: 318822742, linka 239

V Sedlčanech dne: 8.3.2017

Věc: Vyjádření k žádosti o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Sedlčanech, jako úřad územního
plánování věcně a místně příslušný dle § 6 odst. 1 zák. Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon" ko řizovatel
Změn Č.1 ÚP Chlu obdržel dne 22.2.2018 od

, žádost o poskytnutí
informace dle zák.č. 106/1.999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Předmětem žádosti je poskytnutí informací, které se týkají návrhu zadání Změny Č. 1 ÚP Vysoký
Chlumec.

K jednotlivým bodům žádosti uřad územního plánování sděluje následující:

Ad.1a)
Tato oprava funkčního využití, resp. indexu funkčního využití ploch v grafické části územního plánu z
BI (plochy bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské) na index BV (plochy bydlení -
v rodinných domech - venkovské), je v souladu s rozsudkem Krajského soudu v Praze Č. 50 A
15/2013-111 obsažena v schváleném zadání Změny Č. 1 ÚP Vysoký Chlumec.

Ad.1b)
Tato změna funkčního využití plochy s rozdílným způsobem využití (stabilizované) značené indexem
BI (plochy bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské) na plochu s rozdílným způsobem
využití značenou indexem ZS (zeleň - soukromá a vyhrazená) je obsažena v schváleném zadání
Změny Č. 1 ÚP Vysoký Chlumec, resp. je předmětem úpravy v grafické části územního plánu Vysoký
Chlumec.

Ad.1c)
Tato změna není v zadání Změny Č. 1 ÚP Vysoký Chlumec řešena. Tuto změnu využití pozemku dle
KN z ostatní plochy na lesní pozemek (PUPFL) je třeba řešit s příslušným stavebním úřadem, který
je oprávněn k vydání předmětného rozhodnutí o změně využití území. Tato změna nebude řešena v
návrhu Změny Č.1 ÚP Vysoký Chlumec.

Ad. 2)
Požadavky obsažené v bodech Ad. 1a) a Ad. 1b) jsou zahrnuty ve schváleném zadání Změny Č.1
ÚP. Požadavek v bodě Ad. 1c) není předmětem obsahu zadání Změny Č.1 ÚP Vysoký Chlumec.

Ad. 3)
Požadavky obsažené v bodech Ad. 1a) a Ad. 1b) jsou zahrnuty ve schváleném zadání Změny Č.1
ÚP. Požadavek uvedený v bodě Ad. 1c) není předmětem obsahu zadání Změny Č.1 ÚP Vysoký
Chlumec a nebude v návrhu Změny Č.1 ÚP řešen, je třeba postupovat dle výše uvedeného.

Ad. 4)
Netýká se pořizovatele Změny Č. 1 ÚP Vysoký Chlumec.



Ad. 5)
Návrh zadání Změny č.1 ÚP byl zveřejněn a projednán v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona.
Zadání Změny č.1 ÚP bylo schváleno zastupitelstvem městyse Vysoký Chlumec v souladu § 47 odst.
5 stavebního zákona a dle § 6 odst. 5 písmo b) stavebního zákona dne 15.6.2016.
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