Mstský úad Moravské Budjovice
Odbor výstavby a územního plánování
nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budjovice

VEEJNÁ VYHLÁŠKA
Poizovatel Územního plánu Lesná,

podle ustanovení § 47, zák. . 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znní oznamuje

ZAHÁJENÍ PROJEDNÁVÁNÍ ZPRÁVY O UPLATOVÁNÍ
ÚZEMNÍHO PLÁNU LESNÁ
(dále jen zpráva)

I.
Do 15 dn ode dne doruení (§ 25 zák. . 500/2004 Sb., správní ád, v platném znní)
návrhu zprávy mže každý uplatnit u poizovatele písemné pipomínky. K pozdji
uplatnným pipomínkám se nepihlíží.
II.
Do 30 dn od obdržení zprávy mohou dotené orgány a krajský úad jako nadízený orgán
územního plánování uplatnit u poizovatele vyjádení.
V téže lh t mže uplatnit krajský úad jako píslušný úad u poizovatele stanovisko,
sousední obce mohou uplatnit podnty.
Nejpozdji 7 dní ped uplynutím této lhty doruí píslušný orgán ochrany pírody
poizovateli a píslušnému úadu stanovisko podle § 45i zákona o ochran pírody a krajiny.
K pozdji uplatnným vyjádením a podntm se nepihlíží.
III.
Návrh zprávy je pístupný ode dne vyvšení této vyhlášky na internetových stránkách Msta
Moravské Budjovice www.mbudejovice.cz - úední deska a obce Lesná www.obeclesna.com - úední deska.
IV.
Písemné pipomínky budou uplatnny ve stanovených lhtách na adrese Mstský úad
Moravské Budjovice, odbor výstavby a ÚP, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budjovice.
V.
Tato vyhláška se považuje za doruenou 15 dnem po jejím vyvšení.
V Moravských Budjovicích dne 30. 9. 2015

Jaroslav Kunst v. r.
poizovatel

„otisk úedního razítka“

Vyvšeno zákonným zpsobem 30. 9. 2015
do 31. 10. 2015
S ato dne: ………………
(OHNWURQLFN½SRGSLV
&HUWLILN¡WDXWRUDSRGSLVX

-P©QR-DURVODY.XQVW
9\GDO3RVW6LJQXP4XDOLILHG&
3ODWQRVWGR

razítko, podpis…………………….……….
razítko, podpis……………………………...

Mstský úad Moravské Budjovice
Odbor výstavby a územního plánování

nám. Míru 36, 676 02 Moravské Budjovice

---------------------------------------------------------------------------

ZPRÁVA O UPLATOVÁNÍ
ÚZEMNÍHO PLÁNU LESNÁ
ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ

ÍJEN 2015

--------------------------------------------------------------------------Zpracovatel:

Mstský úad Moravské Budjovice, odbor výstavby a územního
plánování

Údaje o schválení a nabytí úinnosti zprávy

Zastupitelstvo obce Lesná schválilo …………...2015, usnesením . ……………...…

Bc. Ivo Jeábek
starosta
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-P©QR-DURVODY.XQVW
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Karel Polenda
místostarosta

otisk razítka „obec“
hranaté
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ÚVOD

Poizovatel Územního plánu Lesná /dále jen ÚP/ pedkládá tuto zprávu o uplat ování
ÚP (dále jen zpráva) za uplynulé období k projednání a schválení Zastupitelstvu
obce Lesná, na základ ustanovení § 55 odst. 1, zák. . 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním ádu, v platném znní (stavební zákon), ve spojení
s ustanovením § 15 vyhlášky . 500/2006 Sb., o územn analytických podkladech,
územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti.
Sledovaným obdobím se rozumí prosinec 2011 až záí 2015.
Poízení zmny ÚP není souástí této zprávy. Od vydání ÚP nebyla poízena
žádná zmna.

1. Vyhodnocení uplat ování ÚP v. vyhodnocení zmn podmínek, na
základ kterých byl ÚP vydán (§ 5 odst. 6 SZ), a vyhodnocení pípadných
nepedpokládaných negativních dopad na udržitelný rozvoj území
1.1. Vyhodnocení uplat ování ÚP
Ve sledovaném období byly na území obce Lesná vystavny dva rodinné domy.
Jeden na ploše SV, p. . 423/1 a druhý na ploše BI, p. . 177/5.
1.2. Vyhodnocení zmn podmínek, na základ kterých byl ÚP vydán
Ve sledovaném období byla vydána aktualizace . 1 Zásad územního rozvoje kraje
Vysoina (ZÚR), která nabyla úinnosti 23. 10. 2012. ZÚR jsou nadazenou územn
plánovací dokumentací kraje Vysoina. Pípadná následná zmna ÚP uvede do
souladu všechny zmny, které byly v ZÚR ve znní aktualizace . 1 ešeny.
Ve sledovaném období byla dále dne 15. 4. 2015 vládou schválená Aktualizace . 1
Politiky územního rozvoje (dále jen PÚR). Dne 16. 4. 2015 byl tento dokument
zveejnn zp sobem umož ující dálkový pístup. Od následujícího dne byla PÚR
„navenek“ závazná ve znní Aktualizace . 1. Z aktualizované PÚR nevyplývají pro
sledované území žádné úkoly. Informace o aktualizované PÚR bude zapracována do
textové ásti návrhu následné zmny ÚP.
Poízení ÚP probhlo podle zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním ádu, v platném znní a jeho provádcích právních pedpis .
1.3. Vyhodnocení pípadných nepedpokládaných negativních dopad na
udržitelný rozvoj území
Od doby vydání ÚP nebyly pi realizaci jednotlivých zámr , v souladu s platným ÚP,
zaznamenány žádné negativní dopady na udržitelný rozvoj území. Platný územní
plán vytváí pedpoklady pro vyvážený rozvoj obce, zachovává jeho pevážn
obytnou funkci, piemž jsou respektovány stávající kvality životního prostedí.
Souasn nejsou navrhovány žádné zámry, které by mohly narušit soudržnost
obyvatel.
Rozvojové plochy jsou s ohledem na velikost obce navrženy tak, aby byla zachována
stávající urbanistická koncepce a uspoádání sídla a pln dostaují požadavk m
obce.
Pípadné další požadavky by ešila následná zmna ÚP
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2. Problémy k ešení v územním plánu vyplývající z územn analytických
podklad (ÚAP)
Aktualizace územn analytických podklad . 3 (ÚAP) správního území ORP
Moravské Budjovice byla provedena k 31. 12. 2014.
ÚAP urují níže uvedené problémy k ešení.
Stety urbanistických zámr – 3. aktualizace
nZUo1B - Návrh zastavného území zasahuje do zemdlské p dy I. tídy ochrany.
nZUoLK - Návrh zastavného území zasahuje do lokálního biokoridoru.

3. Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje, ve znní Aktualizace
. 1 (dále jen PÚR) a územn plánovací dokumentací vydanou krajem –
Zásadami územního rozvoje kraje Vysoina, ve znní aktualizace . 1
(dále jen ZÚR)

PÚR R byla vydána usnesením vlády . 929 ze dne 20. ervence 2009, ve znní
Aktualizace . 1.
Dle PÚR není území obce Lesná zaazeno do žádné z rozvojových i specifických
oblastí a rozvojových os republikového významu. Územím obce neprochází žádný
koridor a není vymezena žádná plocha republikového významu.
Územní plán Lesná je v souladu s republikovými prioritami územního plánování pro
zajištní udržitelného rozvoje území, jako nap. chránit a rozvíjet pírodní, civilizaní
a kulturní hodnoty území, zachovat ráz jedinené urbanistické struktury území, jeho
historie a tradice apod.
Z PÚR nevyplývají žádné další úkoly pro územní plánování v ešeném území.
ZÚR byly vydány 16. 09. 2008 a nabyly úinnosti dne 22. 11. 2008. Dne 08. 10. 2012
byla vydána aktualizace . 1, která nabyla úinnosti dne 23. 10. 2012.

ZÚR zaazuje území obce Lesná do „krajiny lesní“, „krajiny lesozemdlské“ a
„krajiny zemdlské intenzivní“. Pípadná následná zmna ÚP tento požadavek
uvede do souladu ze ZÚR, ve znní aktualizace . 1.
Celé území obce Lesná náleží podle ZÚR do oblasti krajinného rázu CZ0610-OB003
Želetavsko.
ZÚR stanovují, pro innost v území a rozhodování o zmnách v území, ve všech
oblastech krajinného rázu, zásadu chránit a rozvíjet charakteristické znaky krajiny
vytváející jedinenost krajiny.
Následná zmna ÚP proví soulad s obecnými a specifickými zásadami pro innost
v území a rozhodování o zmnách v území stanovenými pro tuto oblast krajinného
rázu v souladu se ZÚR, ve znní 1. aktualizace.
ZÚR na území obce nevymezují žádnou oblast krajského významu.
ZÚR na území obce nevymezují žádný regionální ÚSES
ZÚR na území obce nevymezují žádné další požadavky.
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4.

Prokázání nemožnosti využití vymezené zastavitelné plochy a
vyhodnocení poteby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55
odst. 4 stavebního zákona

Vymezené rozvojové plochy platným ÚP jsou pro obec dostaující a jejich využití
nebrání žádné další okolnosti. Potebu vymezení dalších nových rozvojových ploch
proví pípadná následná zmna ÚP, jejíž souástí bude vyhodnocení poteby
vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55.

5. Pokyny pro zpracování návrhu zmny územního plánu v rozsahu zadání
zmny
Poízení zmny ÚP není souástí této zprávy.
a)

Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádené zejména
v cílech zlepšování dosavadního stavu, vetn rozvoje obce a ochrany
hodnot jejího území, v požadavcích na zmnu charakteru obce, jejího
vztahu k sídelní struktue a dostupnosti veejné infrastruktury

a1) Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje R (PÚR)
Požadavky nejsou. Následná zmna ÚP proví pípadné nové požadavky
vyplývající z PÚR ve znní Aktualizace . 1.
a2) Požadavky vyplývající ze Zásad územního rozvoje Kraje Vysoina (ZÚR)
Požadavky nejsou. Následná zmna ÚP proví pípadné nové požadavky vy
plývající ze ZÚR ve znní aktualizace . 1.
a3) Požadavky vyplývající z územn analytických podklad (ÚAP)
ÚAP urují níže uvedené problémy k ešení:
Stety urbanistických zámr – 3. aktualizace
nZUo1B - Návrh zastavného území zasahuje do zemdlské p dy I. tídy ochrany.
nZUoLK - Návrh zastavného území zasahuje do lokálního biokoridoru.
a4) Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména provení plošného a
prostorového uspoádání zastavného území a provení možných zmn vetn
vymezení zastavitelných ploch
Tyto požadavky se nestanovují. Následná zmna ÚP proví pípadné nové
požadavky.
a5) Požadavky na koncepci veejné infrastruktury, zejména na provení uspoádání
veejné infrastruktury a možnosti jejich zmn
Zmna koncepce veejné infrastruktury se nepedpokládá. Pípadné další dílí
zmny i dopl ování veejné infrastruktury, pokud vyplynou, v pr bhu poizování
pípadné následné zmny, budou proveny.
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a6) Požadavky na koncepci uspoádání krajiny, zejména na provení plošného a
prostorového uspoádání nezastavného území a provení možných zmn, vetn
provení, ve kterých plochách je vhodné vylouit umísování staveb, zaízení a
jiných opatení pro úely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona
Tento požadavek se nepedpokládá. V rámci poizování následné zmny ÚP m že
být proveno navržení nové koncepce uspoádání krajiny vetn všech výše
uvedených požadavk a provení podmínek využití ploch v neurbanizovaném území
zp sobem odpovídajícím § 18 odst. 5 stavebního zákona, tj. podmínka, že
v nezastavném území lze umístit vybrané stavby (nap. pro zemdlství), pokud to
územn plánovací dokumentace výslovn nevyluuje.
b)

Požadavky na vymezení ploch a koridor územních rezerv a na stanovení
jejich využití, které bude nutno provit
Nové vymezení ploch nebo koridor územních rezerv se nepedpokládá.
b1) Upesnní požadavk vyplývajících z Politiky územního rozvoje (PÚR)
Požadavky nejsou. Následná zmna ÚP proví pípadné nové požadavky
vyplývající z PÚR ve znní Aktualizace . 1.
b2) Požadavky vyplývající z územn plánovací dokumentace vydané krajem (ZÚR)
Požadavky nejsou. Následná zmna ÚP proví pípadné nové požadavky
vyplývající ze ZÚR ve znní aktualizace . 1.
b3) Upesnní požadavk vyplývajících z územn analytických podklad , zejména
z problém urených k ešení v územn plánovací dokumentaci a pípadn
z dopl ujících pr zkum a rozbor
Požadavky nejsou. Následná zmna ÚP proví pípadné nové požadavky.
b4) Další požadavky (požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o
uplat ování územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo
z projednání s dotenými orgány a veejností)
Požadavky z dívjší zpráv o uplat ování nevyplývají. Jedná se o první zprávu.
Požadavky dotených orgán a veejnosti budou doplnny po projednání této zprávy.
Ostatní bez požadavk .
c)

Požadavky na provení vymezení veejn prospšných staveb (VPS),
veejn prospšných opatení (VPO) a asanací, pro které bude možné
uplatnit vyvlastnní nebo pedkupní právo

Poteba vymezení nových VPS a VPO v souasné dob obec nemá. Následná
pípadná zmna proví nutnost a požadavky na vymezení pípadných nových VPS a
VPO.
V pípad, že další následná zmna UP vymezí veejn prospšné stavby
s možností uplatnní pedkupního práva, budou doplnna parcelní ísla a bude
uvedeno, v í prospch je pedkupní právo vloženo.
c1) Upesnní požadavk vyplývajících z PÚR
Požadavky nejsou. Následná zmna ÚP proví pípadné nové požadavky
vyplývající z PÚR ve znní Aktualizace . 1.
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c2) Požadavky vyplývající ze ZÚR
Následná zmna proví soulad územního plánu s § 101 stavebního zákona v rámci
pedkupního práva pro veejn prospšná opatení a návaznosti na území
sousedních obcí.
c3) Upesnní požadavk vyplývajících z územn analytických podklad , zejména
z problém urených k ešení v územn plánovací dokumentaci a pípadn
z dopl ujících pr zkum a rozbor
Požadavky nejsou. Následná zmna ÚP proví pípadné nové požadavky.
c4) Další požadavky (požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o
uplat ování územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo
z projednání s dotenými orgány a veejností)
Požadavky dotených orgán a veejnosti budou doplnny po projednání této zprávy.
Ostatní bez požadavk .
d)

Požadavky na provení vymezení ploch a koridor , ve kterých bude
rozhodování o zmnách v území podmínno vydáním regulaního plánu,
zpracováním územní studie nebo uzavením dohody o parcelaci
V souasné dob se nepedpokládá vymezení ploch a koridor s podmínným
rozhodováním o zmnách. Tyto požadavky mohou vzniknout pi následné zmn
ÚP.
d1) Upesnní požadavk vyplývajících z PÚR
Požadavky nejsou. Následná zmna ÚP proví pípadné nové požadavky
vyplývající z PÚR ve znní Aktualizace . 1.
d2) Požadavky vyplývající z územn plánovací dokumentace vydané krajem (ZÚR)
Uvedená územn plánovací dokumentace neukládá ešit tyto požadavky.
d3) Upesnní požadavk vyplývajících z územn analytických podklad , zejména
z problém urených k ešení v územn plánovací dokumentaci a pípadn
z dopl ujících pr zkum a rozbor
Požadavky nejsou. Následná zmna ÚP proví pípadné nové požadavky.
d4) Další požadavky (požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o
uplat ování územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo
z projednání s dotenými orgány a veejností)
Požadavky nejsou. Následná zmna ÚP proví pípadné nové požadavky.
e) Požadavek na zpracování variant ešení
Zpracování variant ešení není požadováno.
f)

Požadavky na uspoádání obsahu návrhu zmny územního plánu a na
uspoádání obsahu její od vodnní vetn mítek výkres a potu
vyhotovení
Poízení zmny není souástí této zprávy.
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g)

Požadavky na vyhodnocení pedpokládaných vliv zmny územního
plánu na udržitelný rozvoj území
V ešeném území a v územích, jež by mohla být pípadnou následnou zmnou
dotena, se doposud nenachází žádná evropsky významná lokalita ani ptaí oblast.
Pípadné vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj bude ešeno až po konzultaci
s doteným orgánem ochrany pírody a krajiny.
h)
Další požadavky vyplývající z projednání této zprávy o uplat ování
Respektovat oprávnné požadavky dle vyhodnocené projednávání zprávy o
uplat ování s dotenými orgány.
6. Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vliv návrhu zmny územního plánu
na udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je
požadováno vyhodnocení vliv na životní prostedí nebo nelze vylouit
významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptaí oblast
Požadavek vyhodnocená vliv na URÚ vyplývá z platné legislativy. Ped zahájením
projednávání návrhu zmny poizovatel uplatní požadavek u píslušného úadu o
zaslání stanoviska, zda má být územní plán posuzován z hlediska vliv na životní
prostedí. V kladném pípad bude souástí návrhu následné zmny vypracování
vyhodnocení vliv na URÚ.
7. Požadavky na zpracování variant ešení návrhu zmny územního plánu
Nepožaduje se
8. Návrh na poízení nového územního plánu
Návrh se nepodává.
9. Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopad na
udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplat ování územního
plánu zjištny
Nebyly zjištny.
10. Návrh na aktualizaci Zásad územního rozvoje
Návrh se nepodává.
11. Výsledek konzultace s dotenými orgány, nadízeným orgánem územního
plánování a ostatními subjekty
VYJÁDENÍ DOTENÝCH ORGÁN A DALŠÍCH SUBJEKT
Bude doplnno po projednání zprávy.
VYJÁDENÍ NADÍZENÉHO ORGÁNU ÚP
Bude doplnno po projednání zprávy.
12. Vyjádení poizovatele
Podle ustanovení § 47 odst. 5 zák. . 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znní
a na základ vyhodnocení výsledk projednání zprávy s dotenými orgány,
nadízeným orgánem územního plánování a dalšími subjekty pedkládám tuto zprávu
Zastupitelstvu obce Lesná a doporuuji její schválení.
Vyhodnocení je souástí textu této zprávy, viz bod 11.
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13. Závr
Návrh Zprávy o uplat ování ÚP byl dle § 55 odst. 1 stavebního zákona, v platném
znní projednán s dotenými orgány, správci sítí, krajským úadem, sousedními
obcemi a veejností. V dob projednávání byl návrh zprávy o uplat ování zveejnn
na webových stránkách msta Moravské Budjovice a obce Lesná.
Na základ projednání této zprávy a výše uvedených zjištní a na základ
oprávnných požadavk dotených orgán poizovatel tuto zprávu doplnil a
doporuuje zastupitelstvu obce její schválení.
V Moravských Budjovicích dne 30. 9. 2015
Zpráva o uplat ování byla doplnna na základ projednání s nadízeným orgánem
územního plánování a dotenými orgány dne …………... 2015.
ervený text bude doplnn po projednání této zprávy s dotenými orgány a dalšími
subjekty.

Jaroslav Kunst
poizovatel
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