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OZNÁMENÍ O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZVOLENOVICE

Městský úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování, jako úřad územního plánování (dále jen 
pořizovatel), na základě žádosti obce Zvolenovice, podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,  
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební  zákon“)  zasílá  v souladu  s ustanovením §  47  odst.  2  stavebního  zákona  Návrh  zadání 
Územního plánu Zvolenovice.

Dle ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona do 30-ti dnů od obdržení Návrhu zadání Územního 
plánu  Zvolenovice  mohou  dotčené  orgány  a  krajský  úřad  jako  nadřízený  orgán  uplatnit  u 
pořizovatele  vyjádření,  ve  kterém  uvedou  požadavky  na  obsah  územního  plánu  vyplývající  z 
právních  předpisů  a  územně  plánovacích  podkladů.  V  téže  lhůtě  uplatní  krajský  úřad  jako 
příslušný úřad u pořizovatele stanovisko, sousední obce mohou uplatnit podněty. 

Projednání  Návrhu  zadání  Územního  plánu  Zvolenovice  je  dle  ustanovení  §  47  odst.  2  rovněž 
oznámeno veřejnou vyhláškou. Do 15-ti   dnů ode  dne  doručení (tj. 30-ti dnů ode dne vyvěšení)  
veřejné  vyhlášky  může  každý  uplatnit  u  pořizovatele  písemné  připomínky. Veřejná vyhláška bude  
vyvěšena minimálně od 23. 12. 2022 – 22. 1. 2023 na úřední desce Městského úřadu Telč a na úřední 
desce Obecního úřadu Zvolenovice. Ve stejné lhůtě bude dle § 47 odst. 2 a § 20 stavebního zákona 
připraven k veřejnému nahlédnutí Návrh zadání Územního plánu  Zvolenovice  na odboru rozvoje a 
územního plánování Městského úřadu Telč (nám. Zachariáše z Hradce 10, ve II. patře) a na Obecním 
úřadu  Zvolenovice.  Návštěvy  na  úřadě  doporučujeme  v úředních  hodinách;  mimo  úřední  hodiny 
doporučujeme návštěvu telefonicky dohodnout. 

Návrh zadání ÚP je rovněž vystaven v elektronické podobě na webových stránkách Města Telč: 
http://www.telc.eu/mesto_a_samosprava/portal_uzemniho_planovani/udaje_o_projednavane_upd

K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

„elektronicky podepsáno“

Ing. arch. Lukáš Pivonka
oprávněná úřední osoba pro územní plánování, referent odboru rozvoje a územního plánování Městského úřadu Telč
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Městský úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování; č.j. Telč 8844/2022 ORÚP - Čer ze dne 23. 12. 2022
Oznámení o projednání Návrhu zadání Územního plánu Zvolenovice

Rozdělovník:
Na doručenku:

nadřízený orgán pro územní plánování
1. Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava (ID DS: ksab3eu)

- odbor územního plánování a stavebního řádu

dotčené orgány
2. Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava (ID DS: ksab3eu)

- odbor životního prostředí a zemědělství (ochrana životního prostředí, ochrana přírody a krajiny,  
ochrana ovzduší,  ochrana  ZPF,  ochrana lesa  –  pokud jsou  umisťovány  rekreační  a  sportovní  
stavby v lese, prevence závažných havárií)

- odbor dopravy (doprava na pozemních komunikacích)
3. Městský úřad Telč (kopie)

- odbor  životního  prostředí  (ochrana  přírody  a  krajiny,  ochrana  vod,  ochrana  lesa,  odpadové  
hospodářství)

- odbor rozvoje a územního plánování (památková péče)
- odbor dopravy (doprava na pozemních komunikacích)

4. Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, PO BOX9, 110 15 Praha 1 (ID DS: n75aau3)
- odbor infrastruktury a územního plánu (doprava drážní, doprava letecká, doprava vodní)

5. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 (ID DS: bxtaaw4)
- sekce průmyslu surovin a stavebnictví (ochrana ložisek nerostných surovin)
- sekce energetická (energetika)

6. Ministerstvo vnitra, P.O.BOX 155/OSM, 140 21 Praha 4 (IDDS: 6bnaawp)
- odbor správy majetku 

7. Ministerstvo životního prostředí, pracoviště Brno, Mezírka 1, 602 00 Brno (ID DS: 9gsaax4)
- odbor výkonu státní správy VII (ochrana výhradních ložisek nerostů)

8. Sekce  správy  a  řízení  organizací  Ministerstva  obrany,  Tychonova  1,  160  01  Praha  6 (ID DS: 
hjyaavk) 

- odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů 
(obrana státu)

9. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Sokolovská 2, 586 01 Jihlava (ID DS: ntdaa7v)
- územní odbor Jihlava (civilní ochrana)

10. Krajská hygienická stanice, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava (ID DS: 4uuai3w) 
- Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (ochrana veřejného zdraví)

11. Krajská veterinární správa pro Kraj Vysočina, Rantířovská 22, 586 05 Jihlava (ID DS: 2tg8b9c)
- inspektorát Jihlava (veterinární správa)

12. Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, 1. máje 858/26, 460 02 Liberec (ID 
DS: tqjaduc)

- ochrana ložisek nerostných surovin

13. Státní energetická inspekce, Lipenská 17, 370 01 České Budějovice (ID DS: hq2aev4)
- územní inspektorát pro Jihočeský kraj a Kraj Vysočina (energetika)

14. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 1585/9, 110 00 Praha 1 – Nové město (ID 
DS: me7aazb)

- využívání jaderné energie a ionizujícího záření

15. Státní pozemkový úřad, Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava (ID DS: z49per3)
- KPÚ pro Kraj Vysočina (pozemkové úpravy)

sousední obce  
16. Obec Dyjice (ID DS: 6v6ayg9)

17. Obec Vystrčenovice (ID DS: z7sat9q)

18. Obec Dolní Vilímeč (ID DS: wzsawzk)

19. Obec Strachoňovice (ID DS: peravy6)

20. Obec Radkov (ID DS: heibf9d)

21. Město Telč (kopie)

obec
22. Obec Zvolenovice (ID DS: 6frat2j)

oprávnění investoři na území obce 
23. Povodí Moravy, státní podnik, Dřevařská 11, 602 00 Brno (ID DS: m49t8gw)

24. EG.D, a.s., Lidická 1873/36,  602 00 Brno (ID DS: nf5dxbu)

25. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1 148 00 Praha 4 (ID DS: ygwch5i)

na vědomí

26. Městský úřad Telč, stavební odbor (kopie)
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