Obec Lipnice nad Sázavou
58232 lipnice

číslo 07/2010

nad Sázavou, č.p, 50, JČ 0026n13, tel,fax 569 486 139, účet 3325521/0100,

dne 15.7. 2010

ZÁPISJ'ED ÁNí OBEC íHO ZASTUPITELSlVA
LIPNICE NAD SÁZAVOU
čs

7

5.7.20

ne

Přitomni :

Ing. Ladislav Horký , p.Karel Čeleda, p. Petr Najbrt, , IlIg. Leoš 8laha, , p. Václav
Hulka, p. Jaroslav Prokš , p.Marek Hanzlik, MUDr.Oldřiška Drbohlavová, MUDr. Jan
Ondrák
I
Ip
Omluveni
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Hosté
p. Olšbauer, Ing. Král, H.Kubátová, M.PlucnarováN. Ruthová, U. Ježek
Ověřovatelé:
V. Hulka ,p. J. Prokš
Zastupitelstvo obce je usnášeni schopné
PROGRAM
A
kontrola plněni usnesení z minuLých jednání za
B
Schválení ÚP
B1
stanovení počtu členů za pro období 2010 - 2014
A
kontrola plněni usneseni z minulých jednáni ZO
Potíže s dovolenýma, přeldádá se na další ZO.
A. 1. 1. p. Ježek
V roce 2006 byta navržena optimalizace těžeb v lesních pozemcích, ( usnesení za je bohužel
dík kalamitě v lesních pozemcích vyčerpaná), návrhem správce lesa je usnesení za z ledna
2006 změnit), těžba zbývajícich cca 3000 m3 dřevní hmoty dle platného LHP bude
prováděna ve výchovných zásazich a nahodilé těžbě. LHP. Je platný od 1.1.2004 do
21.12.2013 )
Správce lesa doporučuje za se tímto návrhem nadále zabývat.
D
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NÁVRHROZHODNUTí O NÁMITKÁCHA PŘIPOMÍNKÁCHUPLATNĚNÝCHK NÁVRHUÚP
lIPNICE NAD SÁZAVOU
O námitkách, které byly uplatněny nejpozději při veřejném projednáni, rozhoduje dle S172
odst.5 správního řádu správní orgán, který opatření obecné povahy vydává, tj. zastupitelstvo obce
Upnice nad Sázavou.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání a zpracuje návrh
rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu v souladu se stanovisky dotčených
orgánů.
K návrhu územního plánu Lipnice nad Sázavou byla k veřejnému projednáváni doručena 1
námitka - viz. níže. - v přfloze č1. Zápisu
Návrh rozhodnuti o námitce a její odůvodněni.
námitka č.1, Ing. Pavel Zeman, Jůzlova 3625, Haviičkův Brod
Rozhodnuti o námitce: Námitce se vyhovuje.
Odůvodněni: Pořizovatel územniho plánu Lipnice nad Sázavou (MěÚ Havl. Brod, odbor rozvoje
města) projednal rozšířeni plochy s dotčeným orgánem - Krajským úřadem kraje Vysočina, odborem
životního prostředí - ochrana ZPF(KUJI53832, OZP 1188/2006 z 2.7.2010).
Z hlediska zákonem chráněných zájmů nemáme připominky k této ploše.
Z12 - bydleni v RD- plocha rozšiřena na základě námitky na 2,34 ha. Za odůvodněný rozsah pro
umístění 1RDmimo zastavěné území obce je požadována dle Metodického pokynu č.j.00LP/1067 ze
dne 1.10.1996 maximální plocha 1200 ml.
Hlasováni
pro
pp. Horký, Prokš, MUDr. Ondrák, p. Celeda, p. Najbrt, MUDr.
Drbohlavová.
Proti
p. Hulka

82

OOŮYOD ĚNí - LlPNICENAD sÁZAvou

B1.2.

ČÁST ZPRACOVANÁ POŘIZOVA TELEM
Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor rozvoje měst
Postup při pořizení územního plánu

Zastupitelstvo obce Upnke nad Sázavou rozhodlo dne 5.10.2004 o pořizeni územního plánu
obce. Pofuovatelem územního plánu se stala obec lipnke nad Sázavou. Zadání územního plánu bylo
projednáno v období červenec -srpen 2006. Veřejnoprávni jednáni proběhlo dne 17.8.2006 na OÚ
Upnke nad Sázavou. Oznámení o projednávání ÚPO bylo vyvěšeno od 25.7.2006 do 24.8.2006 na
úřední desce Obecního úřadu Upnice nad Sázavou. Návrh zadáni ÚPO Upnice nad Sázavou byl
vystaven k veřejnému nahlédnuti od 25.7.2006 00 24.8.2006 na obecním úřadě v Upnici nad
Sázavou a Městském úřadě v Havlíčkově Bradě, stavebním odboru. Podněty k zadání mohl uplatnit
každý ve lhůtě do 15-t1 dnů od posledního vystavení, t.j. do 8.9.2006. Dotčené orgány státní spráw,
mohly uplatnit svá stanoviska do 30 dnů po obdrženi návrhu zadání územního plánu. Zastupitelstvo
obce schválilo upravený text zadání 28.12.2006.
Obec Lipnke nad Sázavou zažádala o pořízeni územního plánu Městský úřad Havlíčkův Brod,
odbor rozvoje města, dne 9.7.2007. Zpracováním návrhu územního plánu byla pověřena projektová
kancelář Ing. Eduard Žaluda. Návrtl územního plánu Upnice nad Sázavou byl projednán s dotčenými
orgány, obcí Lipnice nad Sázavou a sousedními obcemi na společném jednání dne 6.1edna 2010
v souladu s § 50 odst.2 stavebního zákona. Společné jednání se uskutečnilo v kanceláři odboru
rozvoje města Havlíčkův Brod. Dotčené orgány uplatnily svoje stanoviska do 30 dnů ode dne jednání.
Po tuto dobu umožnil poiizovatel nahlížet dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím
do návrnu územního plánu.
Projektant ÚP Lipnice nad Sázavou byl na jednání s dotčenými orgány, dne 6.1.2010 upozorněn
na nepřesnosti v návrhu ÚP. Jednalo se o označení koridoru pro homogenizaci stávajícího tahu DK14 dle ZÚR a doplnění podmínek využiti území pro tento koridor. V textové části návrnu budou
stanoveny prostorové regulativy a podmínky ochrany krajinného rázu pro plochy výroby a skladováníVL, VZ. Do textové části bude doplněna možnost předkupního práva u veřejně prospěšných staveb,
veřejně prospěšných opatření a ÚSES.
~avrh oz
o
ho plánu Upnic
n d Sázavou by predb zne projednán
s organem oc rany ZPF, KrU Jihlav
a ze I odpovld
I predem stanoveným
a domluveným
plochám, kromě p och ro o ově řiště.
Na žádost Kralského úřadu rale Vy oČlna, odboru Žl o ního prostfedL byla prodloužena lhůta pro
u latněni stanoviska Ministerstva životního
rostředí důvodem b la velí ost odníman 'ch
loch
k plochám K7a-K7f (golfové hnště) nad 10 ha. Stanovisko M P k plochám pro golfové hřiště bylo
kladné.
S návrhem uz= 1 o
Vy
f.J
redochrana přírody a krajiny, důvodem
bylo zařazení ploch pro golfové hřiště a vodních a
vodohospodářských ploch do návrhu ÚP. Tyto prochy zasahovaly do lokalit ochrany přírody a přírodní
rezervace.
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, nesouhlasil u dvou
lokalit s navrženým záborem lesních pozemků. Jednalo se o lokality pro rekreaci a smíšenou rekreaci.
Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí nesouhlasil, obdobně jako odbor ŽP a OLVHZ
Krajského úřadu kraje Vysočina, s golfovým hiištěm, vodními a vodohospodářskými
plochami a se
záborem lesních pozemků.
Po spore né
n
dotcenycn orgánů došlo, na základě nesouhlasnycn stanovisek a po
projednání s určeným zastupitelem, k úpravě návrhu územního plánu Lipnice nad Sázavou Odbory
Krajského úřadu kraje Vysočina, které nesouhlasily s návrhem ÚP a Měst kv úřad Havlíčkův Brod
OZP yly
?
Přehodnocená
stanoviska
všech odboru Krajského úřadu kraje Vysočina i Městského úřadu
v Havlíčkově Brodě, k upravenému návrhu územního plánu Upnice nad Sázavou, byla kladná.
Krajská hygienická
stanice kraje Vysočina souhlasí s návrhem územního plánu Lipnice nad
Sázavou za předpokladu,
že lokalita Z17 - výroba a skladování -lehký průmysl nebude negativně
ovlivňovat na rrm r
b, Ipn 1
pozadul
a 'e
~
Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice upozorňuje, že v řešeném území se nachází
prostory pro létání v malých a přízemních výškách, včetně ochranného pásma.
Obvodní báňský úřad v Bmě požaduje ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona Č. 44/1988 Sb.,
respektování a vyznačení hranic dobývacích prostoru.

o upraveném a posouze ém vrhu územní o pf nu se konalo dn 24.června 2010
veřejné projednáni. Pořizovatel zajistil vy avení návrnu územního plánu Upnice nad Sázavou od 24.
května 2010 do 24.června 2010 na odboru rozvoj
m t Havlíč úv Brod a O cním úřadě
v Lipnici nad Sázavou.
ky P . ávrnu územnlho pánu mohli poda nouze vlastnlci pozemků a
staveb dotčen' ch návrhem veře ně
e
a p
1
zast VI Iných toc
as
'e
. Nejpozději při veřejném projednání mohl každý uplatnit své
připomínky a dotčené osoby. dle § 52 odstavce 2. námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje
podle katastru nemovitosti dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené
orgány mohly uplatnit na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám.
Oznámení byto vwěšeno na úředních deskách Městského úřadu v Havlíčkově Brodě od 9.5.2010 do
24.6.2010 a Obecního úřadu v Upnici nad Sázavou od 6.5.2010 do 25.6.2010.
á

Rozhodnutí o námitkách uplatněných
odůvodnění je součástí opatření obecné povahy.

k návrhu

územního

plánu je součástí

tohoto

Zastupitelsto
obce , příslušné pod e par.6 odst.5 písm.c ) zákona Č. 183/2006 Sb o
územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon)
za použití par. 43 odst.4 staveb.
Zákona, par. 171 záýk.č. 500/2004 nSb ,správní řád , par. 13 a přílohy č. 7 vyhl. Ř. 500/2006 Sb
o územně analytických podkJadech, ÚZ. Plán. Dokumentaci evidence ÚL Plán. Činnosti , vydává
územní plán Lipnice nad Sázavou
M. Hanzlik zastupitel

oznámil rezignaci na člena zastupitelstva

obce,

dle vyjádření - p. Hanzllka z důvodu opakovaných porušování předpisu a zákonných opatření
a
z důvodu nekomunikace vedení obce (starosta) s některými zastupiteli.
p. Hulka sdělil svůj názor. že se domnivá. že nebylo dostatečně zveřejněno veřejné projednáni ÚP
Starosta obce opětně sdělil, že projednáváni ÚP bylo po celou dobu 4 let přípravy zveřejňováno ,
rovněž tak vlastni veřejné projednání dne 24.6.
Územní plán, s respektovánim rozhodnuti o podané námitce byl zastupitestvem schválen:
Hlasování o přijeti usneseni
HLASOVÁNí
PRO
pp. Horký, Prokš, MUDr. Ondrák, MUDr. Drbohlavová, K.Čeleda, p. Najbrt
Proti
p. Hulka
USNESENí
c
UPschvaluje zemní plán obce

za

ZAPSALI
OVĚŘILI

Ing. L. Horký,
V. Hulka , p. J. Prokš

