
 
ODBOR VÝSTAVBY A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 

 

NÁVRH ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A NÁVRH 

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK  

UPLATNĚNÝCH K 

 NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRÁ VODA  

dle § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném 

znění (dále „stavební zákon“)  

 

Pořizovatel, ve spolupráci s určeným zastupitelem, vyhodnotil výsledky projednání a zpracoval 

s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek, 

uplatněných k návrhu Územního plánu Dobrá Voda. 

 

Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek bude doručen 

dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu, aby k nim ve 

lhůtě 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska. Pokud dotčený orgán nebo krajský 

úřad, jako nadřízený orgán, neuplatní stanovisko v uvedené lhůtě, má se za to, že 

s návrhy pořizovatele souhlasí. 

 

Pořizovatel zahájil řízení o Územním plánu (dále jen „ ÚP“) dle ustanovení § 52, 53 stavebního 

zákona. O projednání návrhu ÚP se konalo dne 15. 4. 2019 veřejné projednání. Pořizovatel 

zajistil vystavení návrhu ÚP po dobu 30-ti dnů pro obě projednání na Městském úřadu Velké 

Meziříčí a na Obecním úřadě Dobrá Voda. Dále byl návrh ÚP zveřejněn způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. K veřejnému projednání byla přizvána obec Dobrá Voda, 

dotčené orgány a sousední obce. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem obce 

(starosta obce pan Vladimír Zástěra) vyhodnotil výsledky projednání. 

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání, tj. do 22. 4. 2014, mohli vlastníci 

pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit 

své námitky, ve kterých muselo být uvedeno odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí 

dokladující dotčená práva a vymezení území dotčeného námitkou. 

 

 

 

 

 

 



 

A. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH 
Žádná námitka nebyla podána 

 

B. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 
Připomínka č. 1 – podaná v rámci společného jednání dne: 21.12.2018 

 

Žadatel: Václav Jambor, Nová 20, Velké Meziříčí   

Dotčené pozemky: p.č. 445/1, 443/1, 433, 434 k.ú. Dobrá Voda  

Přepis připomínky Vznáším námitku proti případnému umístění jakýchkoliv staveb, prvků 

stromořadí čehokoliv na všech čtyřech mých pozemcích byly plánované jakékoli věci…. 

Vyhodnocení: 

Dotčené pozemky jsou zařazeny v ploše s rozdílným způsobem využití NZ1 - plochy zemědělské - 

orná půda (v souladu se stávajícím využitím). Žádné stavby ani cokoliv jiného zde plánované není. 

Připomínka byla vyhodnocena jako bezpředmětná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK: 

ÚP   Územní plán  

PÚR Politika územního rozvoje 

ZÚR Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina 

ÚAP Územně analytické podklady Velké Meziříčí 

ZPF   zemědělský půdní fond 

PRVK   Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina 

VAS   Vodárenská akciová společnost 

ŘSD    Ředitelství silnic a dálnic 

VPS   veřejně prospěšná stavba 

VTI   veřejná technická infrastruktura 

Stavební zákon Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

 pozdějších předpisů 

 

 


