ETAPA

ÚKONY

TERMÍN
ukončení etapy

ZADÁNÍ ÚP –
§ 47 SZ

ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU
ÚP

SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ O
NÁVRHU ÚP –

ZPRACOVATEL

POŘIZOVATEL

Technická pomoc při
zpracováni Zadání.

Pořídil, projednal a připravil
ke schválení Zadání ÚP.

URČENÝ
ZASTUPITEL

č. Z-0155/012

Předal 2 x paré Návrhu ÚP

Kontrola

Rozeslání Oznámení a
vyvěšení Veřejné vyhlášky
Účast na společném jednání - (15 dní předem), účast na
26. 2. 2014
výklad Návrhu ÚP
společném jednání.
proběhlo neveřejné
Poskytnutí Návrhu ÚP
společné jednání
Krajskému úřadu

VEŘEJNOST

DOTČENÉ ORGÁNY (DO)+
KRAJSKÝ ÚŘAD

Uplatňovala připomínky
k Návrhu zadání ÚP.

Uplatňovaly požadavky na
obsah ÚP

Schválení Zadání usnesením

13.12.2012
(schváleno
usnesení)

3.2.2014

ZASTUPITELSTVO

Obdržel v předstihu k
připomínkám

xxx

Účast na společném jednání. xxx

xxx

xxx

Na základě vyvěšení vyhlášky
může každý písemně
Vyzváni k účasti na
uplatnit připomínky u
společném jednání.
pořizovatele, každý má
možnost seznámit se
s Návrhem ÚP na webu či
osobně.

§ 50 SZ
Nikdo z DO se neúčastnil

UPLATNĚNÍ
STANOVISEK A
PŘIPOMÍNEK

do 28.3.2014

XXX

Evidence všech došlých
stanovisek a připomínek.
xxx

xxx

(30 dnů od
společného
jednání)

ZASLÁNÍ STANOVISEK A
30 dnů od obdržení xxx
PŘIPOMÍNEK NA
podkladů.
KRAJSKÝ ÚŘAD –

Stanoviska DO a připomínky
zaslat na KÚ jako podklad pro
xxx
vydání stanoviska

§ 50 odst. 5 SZ
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xxx

Písemně uplatňuje
připomínky do 30 dnů ode
dne společného jednání

Písemně uplatňují stanoviska
u pořizovatele – ve lhůtě 30
dnů ode dne společného
jednání

xxx

Krajský úřad vydá stanovisko
dle zákona č. 100/2001 Sb. O
posuzování vlivů na životní
prostředí

ETAPA

ÚKONY

TERMÍN
ukončení etapy
ZPRACOVATEL

VYHODNOCENÍ
VÝSLEDKŮ PROJEDNÁNÍ Není stanovena
lhůta
–

POŘIZOVATEL

Vyhodnocení výsledků
Spolupráce s pořizovatelem
projednání stanovisek a
na vyhodnocení, případně dle
připomínek, příp. zajištění
výsledků úprava Návrhu ÚP
úpravy Návrhu ÚP.

URČENÝ
ZASTUPITEL

Spolupráce s pořizovatelem
na vyhodnocení výsledků
projednání stanovisek a
připomínek.

ZASTUPITELSTVO

VEŘEJNOST

DOTČENÉ ORGÁNY (DO)+
KRAJSKÝ ÚŘAD

xxx

xxx

xxx

xxx

Účast na veřejném
projednání.

Účast na veřejném
projednání.

Xxx

Námitky uplatňují vlastnící
staveb a pozemků dotčených
návrhem a oprávněný
investor. Všichni ostatní
uplatňují připomínky.

DO a KÚ uplatňují svá
stanoviska pouze k částem
řešení, které byly od
společného jednání
změněny.

xxx

DO a KÚ uplatní stanovisko
do 30 dnů od obdržení
návrhu Rozhodnutí o
námitkách a návrhu
Vyhodnocení připomínek.

§ 51 SZ
Oznámí konání veřejného
projednání veřejnou
Předloží upravený Návrh ÚP
konání se oznamuje
vyhláškou + jednotlivě přizve
ŘÍZENÍ O ÚP – VEŘEJNÉ
po společném jednání. Na
veřejnou vyhláškou
dotčené orgány, krajský úřad Účast na veřejném
PROJEDNÁNÍ –
veřejném projednání podává
nejméně 30 dnů
projednání.
a sousední obce. Pořizuje
výklad.
předem
písemný záznam o průběhu
veřejného projednání.
§ 52 SZ
UPLATNĚNÍ
PŘIPOMÍNEK A
Do 7 dnů ode dne
NÁMITEK PROTI
konání veřejného
NÁVRHU ÚP - § 52 odst. projednání
2a3

PŘEZKUM A
Není stanovena
ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU
lhůta pro
ÚP –
vyhodnocení.

xxx

Evidence uplatněných
připomínek a námitek.

Spolupráce na vyhodnocení
výsledků projednání včetně
odůvodnění

Zpracuje s ohledem na
veřejné zájmy návrh
Rozhodnutí o námitkách a
návrh Vyhodnocení
připomínek uplatněných
k Návrhu ÚP. Návrhy doručí
DO a KÚ.

Xxx

Spolupráce na vyhodnocení
výsledků projednání

§ 53 SZ
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xxx

ETAPA

ÚKONY

TERMÍN
ukončení etapy
ZPRACOVATEL

POŘIZOVATEL
Zajistí úpravu návrhu ÚP
Upraví na základě předchozí
v souladu s výsledky
etapy návrh ÚP.
projednání.

ÚPRAVA NÁVRHU ÚP
PO VEŘEJNÉM
PROJEDNÁNÍ –

Není stanovena
lhůta.

Není lhůta.

ZASTUPITELSTVO

VEŘEJNOST

DOTČENÉ ORGÁNY (DO)+
KRAJSKÝ ÚŘAD

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Vydává ÚP v sam.
působnosti. Vydání ÚP musí
vždy přecházet Rozhodnutí
zastupitelstva o jednotlivých
námitkách. V případě, že
zastupitelstvo nesouhlasí
s předloženým návrhem ÚP Xxx
nebo s výsledky jeho
projednání, vrátí předložený
návrh pořizovateli se svými
pokyny k úpravě a k novému
projednání (nebo ÚP
zamítne).

xxx

1) kosmetická úprava – není
nutné ani veřejné jednání

§ 53 odst. 2 SZ

VYDÁNÍ ÚP –

URČENÝ
ZASTUPITEL

2) podstatná úprava – koná
se opakované veřejné
projednání
3) přepracování návrhu ÚP
– postupuje se znovu od
společného jednání

Vyhotoví 4 paré Územního
plánu.

Předkládá zastupitelstvu
obce návrh na vydání ÚP
spolu s jeho odůvodněním.

§ 54 SZ
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