Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
Datum přijetí žádosti:
Vyřizující odbor:
Centrální evidenční číslo:

10.3.2014
odbor územního rozvoje
I/17/2014

Dne 10.3.2014 jste nás požádala dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů o poskytnutí informace ve věci pořizování územního plánu obce, konkrétně:
1) Kdy byl ve vaší obci naposledy schválen územní plán? Pokud je právě projednáván nový územní
plán, prosím o sdělení, kdy bylo zahájeno jeho pořizování a v jaké fázi se příprava územního plánu
nyní nachází? Pokud je znám harmonogram přípravy územního plánu, prosím o jeho sdělení.
2) Prosím o sdělení, kolik připomínek jste ve věci zadání územního plánu obdrželi. A kolik
připomínek jste obdrželi k návrhu územního plánu?
3) Kolik námitek celkem bylo obdrženo k návrhu územního plánu, pokud již proběhlo veřejné
projednání návrhu územního plánu?
4) Pokud byl ve vaši obci pořizován územní plán podle nového stavebního zákona, prosím o sdělení,
kolik zástupců veřejnosti bylo zmocněno a kolika občany byl každý z nich zmocněn?
5) Kolik námitek zástupci veřejnosti podali? Jaké námitky zástupci podávali?
6) Žádáme také o poskytnutí vypořádání a rozhodnutí o námitkách. Počet námitek, o kterých bylo
rozhodnuto negativně a informace o tom, zda bylo proti rozhodnutí o námitce využito opravného
prostředku, jakého a s jakým výsledkem.
7) V případě podání žaloby proti schválenému územnímu plánu, žádáme o sdělení rozhodnutí soudu,
zda bylo návrhu na zrušení opatření obecné povahy vyhověno a územní plán nebo jeho část byl zrušen
či nikoli, nebo jestli řízení probíhá.
8) Kolik subjektů (pokud jsou známa data, pak kolik z toho občanů – fyzických osob) se zúčastnilo
veřejného projednání? Jaké byly vynaloženy celkové náklady na pořízení územního plánu a pokud
jsou obci známy informace, kolik stálo veřejné projednání.
9) Byly zvoleny speciální metody veřejnosti nad rámec stavebního zákona? Pokud ano, prosíme o
sdělení, jakým způsobem jste informovali a zapojili veřejnost. Jaké byly vynaloženy celkové náklady
na pořízení územního plánu. Pokud jsou obci známy informace, kolik stálo veřejné projednání?
10) Kolik změn územního plánu bylo schváleno od okamžiku schválení stávajícího územního plánu až
do 1.1.2014.
Pokud byly některé z námi požadovaných informací v minulosti zveřejněny, trváme ve smyslu § 6
odst.2 zákona č. 106/1999 Sb., na jejich přímém poskytnutí.
K uvedené žádosti sdělujeme následující:
Ad. 1) Statutární město Havířov má platný Územní plán města Havířov schválený Zastupitelstvem
města Havířova dne 6.12.1999 usnesením č.209/8/ZM/99. Jeho aktualizace proběhla změnou č. 13
Územního plánu města Havířov vydanou zastupitelstvem města dne 26.1.2009 pod č. usnesení
755/14/ZM/09.
V současné době je pořizován nový Územní plán Havířov. Pořizování bylo zahájeno rozhodnutím
Zastupitelstva města Havířova o pořízení územního plánu dne 14.11.2011. Územní plán se nachází ve
fázi po ukončení projednávání návrhu územního plánu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“). Harmonogram přípravy územního plánu je již naplněn, územní plán je před vydáním
Zastupitelstvem města Havířova, předpokládané vydání dne 7.4.2014.
Ad. 2) K zadání Územního plánu Havířov bylo obdrženo 51 připomínek, k návrhu 41 připomínek.
Ad. 3) K veřejnému projednání návrhu Územního plánu Havířov bylo obdrženo 5 námitek.
Ad. 4) Nebyl zmocněn žáden zástupce veřejnosti.

Ad. 5) Žádné.
Ad. 6) Dle ustanovení § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), rozhoduje o námitkách správní orgán, který opatření obecné povahy vydává
tj. zastupitelstvo města. O vydání územního plánu formou opatření obecné povahy dle stavebního
zákona rozhodne Zastupitelstvo města Havířova dne 7.4.2014. Dále uvádíme, že v ustanovení § 173
odst. 1 správního řádu je uvedeno, že do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý
nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. Opatření obecné povahy Územní plán Havířov, které obsahuje odůvodnění s rozhodnutím o námitkách a vyhodnocení
připomínek bude po vydání oznámeno veřejnou vyhláškou, která nabývá účinnosti patnáctým dnem po
dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Po nabytí účinnosti bude Územní plán Havířov vydaný opatřením
obecné povahy zveřejněn na internetových stránkách města Havířova na adrese www.havirov-city.cz.
V ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., je uvedeno, že povinnost poskytovat informace se
netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
Ad. 7) K Územnímu plánu města Havířov nebyla podána žaloba.
Ad. 8) Veřejného projednání Územního plánu Havířov se zúčastnili dva občané a dva pořizovatelé
sousední obce.
Náklady na pořízení územního plánu vychází ze smlouvy o dílo na zpracování Územního plánu
Havířov. Informace jsou uvedeny na internetových stránkách statutárního města Havířova pod
odkazem – magistrát - veřejné zakázky.
U Veřejného projednání byly zpoplatněny poskytnuté služby v prostorách kulturního domu Radost a
to ve výši 4.685,-Kč.
Ad. 9) Při oznamování jednotlivých fází projednávání byla zvolena speciální metoda a to způsob
zapojení veřejnosti tím, že bylo zveřejněno oznámení o projednávání a zveřejnění návrhu zadání
Územního plánu Havířov v místních Radničních listech a v Havířovském deníku. Oznámení o
společném jednání o návrhu včetně jeho vyhodnocení na udržitelný rozvoj území a veřejné projednání
návrhu bylo zveřejněno v Radničních listech.
Ad. 10) Od schválení Územního plánu města Havířov dne 6.12.1999 do 1.1.2014 bylo schváleno a
vydáno 14 změn Územního plánu města Havířov.
Dále sdělujeme, že v minulosti nebyly požadované informace zveřejněny, ve smyslu § 6 odst. 2
zákona č. 106/1999 Sb.
Ing. arch. Karel Mokroš
vedoucí odboru územního rozvoje

