
Zpráva o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec – základní informace 

Dosavadní činnosti: 

Správní území Města Jindřichův Hradec má v souladu se stavebním zákonem zpracovaný 

Územní plán Jindřichův Hradec (dále jen ÚP), který nabyl účinnosti 14. 2. 2014. V souladu 

se stavebním zákonem je povinnost jednou za čtyři roky vypracovat tzv. „zprávu o 

uplatňování územního plánu“ (dále jen zpráva). Zpráva obsahuje zhodnocení využívání ÚP 

ve sledovaném období, využívání jednotlivých zastavitelných ploch atd. Součástí zprávy jsou 

také pokyny pro vypracování změny č. 1 ÚP.  

11. 9. 2017 se konalo v kinosále Střelnice veřejné jednání, kde byli přítomní seznámeni s tím 

co je zpráva, jaké má jednotlivé etapy projednávání, co to znamená pro veřejnost a byl dán 

prostor i pro dotazy a diskusi. Od 11. 9. 2017 do 5. 1. 2018 byla, nad rámec požadavků 

stavebního zákona, veřejnosti dána možnost uplatňovat podněty, které budou 

podkladem pro změnu č. 1. V této lhůtě bylo uplatněno 55 podnětů.  

Každý podnět je evidován a očíslován a je součástí přílohy č. 1 ke zprávě. U každého 

podnětu je uveden ten kdo podnět podal, stručný obsah podnětu a návrh na vyhodnocení. Toto 

vyhodnocení provedl pořizovatel na základě požadavků platné legislativy, nadřazené územně 

plánovací dokumentace a ochrany veřejných zájmů. Všechny podněty včetně návrhu na jejich 

vyhodnocení předložil pořizovatel určenému zastupiteli a výboru pro územní plán 

k projednání. Výsledky projednání byly zapracovány do návrhu na vyhodnocení podnětů.  

V příloze č. 2 jsou shrnuty všechny podněty Města, které je třeba řešit změnou č. 1. Jedná se 

např. o změnu využití některých ploch, úpravu koridorů pro cyklostezky apod. Tyto podněty 

vyplynuly z užívání ÚP ve sledovaném období. Pořizovatel vypracoval návrh na řešení těchto 

podnětů a předložil je určenému zastupiteli a výboru pro územní plán k projednání. Výsledky 

projednání byly zapracovány do podnětů.  

Nadcházející etapa: 

Návrh zprávy a obě výše uvedené přílohy jsou v souladu se stavebním zákonem doručeny 

dotčeným orgánům, krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu a sousedním obcím. 

Všechny tyto subjekty mají 30ti denní lhůtu na vyjádření. 

Kompletní návrh zprávy a výše uvedené přílohy jsou zveřejněny na elektronické úřední desce 

MěÚ Jindřichův Hradec. V listinné podobě je k nahlédnutí u pořizovatele – odd. územního 

plánování, Ing. Petra Vozábalová, Janderova ulice 147, č. dv. 103.  

Ve lhůtě od 10. 4. 2018 do 10. 5. 2018 může každý uplatnit připomínky k předloženým 

dokumentům. V této lhůtě je možné uplatňovat připomínky pouze k částem řešeným 

zprávou a v přílohách. Není možné uplatňovat nové podněty, ve smyslu nových záměrů 

v území.   

 


