
V souladu s §55 stavebního zákona byl pořízen návrh 1. zprávy o uplatňování územního plánu 

Jindřichův Hradec, který obsahuje pokyny pro vypracování změny č. 1 územního plánu Jindřichův 

Hradec. Nedílnou součástí této zprávy jsou dvě přílohy obsahující podněty veřejnosti a podněty Města.  

Dne 25. 9. 2019 byla zastupitelstvem města schválena zpráva o uplatňování a bylo zahájeno pořizování 

návrhu změny č. 1.  

Dne 14. 1. 2020 byla s vybraným zpracovatelem podepsána smlouva o dílo, která byla uveřejněna 

v registru smluv MV ČR. 

Dne 13. 3. 2020 byla v souladu se SOD předána první etapa pořizování změny č. 1 tzv. doplňující 

průzkumy a rozbory. Zpracovatel dostal písemný pokyn pro vypracování návrhu změny č. 1 pro etapu 

dle §50 stavebního zákona – společné jednání. 

V průběhu roku 2020 probíhaly intenzivní práce na zpracovávání návrhu změny č. 1, zpracovateli bylo 

předáno několik podkladů, které jsou do návrhu změny č. 1 zapracovány (např. studie pro cyklostezku 

u Lišného dvora, podklady pro aktualizaci zastavěného území). Pořizování bylo výrazně zkomplikováno 

epidemiologickou situací, která ztížila jednání pořizovatele a zpracovatele, terénní průzkumy atd. 

Koncem roku 2020 byl pořizovateli předán návrh změny č. 1 pro etapu společného jednání.  

Společné jednání je zejména etapou, kde se dotčené orgány, krajský úřad jako nadřízený orgán a 

sousední obce seznámí s předloženým návrhem změny č. 1 a ve stanovené lhůtě, tedy do 30ti dnů od 

konání společného jednání, uplatní svá písemná stanoviska. Součástí této etapy je také konání 

společného jednání, které bylo svoláno na 27. 4. 2021 formou online přenosu. Toto jednání je 

neveřejné. 

Zároveň byla veřejnou vyhláškou oznámena možnost nahlédnout do listinné či elektronické podoby 

návrhu změny č. 1 a byla uvedena lhůta (od 30. 3. 2021 do 13. 5. 2021), kdy bylo možné uplatnit 

písemné připomínky k bodům řešeným změnou č. 1. Etapa společného jednání není etapou, kdy je 

návrh veřejně projednáván, k tomu je určena až etapa následující.  

Návrh změny č. 1 byl zveřejněn jak na úřední desce tak v kapitole „Územní plánování J. Hradec“ na 

www.jh.cz. 

Následujícím krokem bude vyhodnocení uplatněných stanovisek a připomínek, případně vyřešení 

dohadovacích jednání s dotčenými orgány. Výsledky tohoto kroku budou předány zpracovateli jako 

podklad pro zpracování návrhu změny č. 1 pro etapu veřejného projednání. 

 

 

 


