
Zpráva o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec – další možnost uplatnění 

podnětů veřejnosti – do 30. 4. 2019 

Dosavadní činnosti: 

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem a ve spolupráci s výborem pro územní plán (ve 

složení před komunálními volbami 2018) vypracovali návrh zprávy o uplatňování územního 

plánu, obsahující pokyny pro vypracování změny č. 1 územního plánu (dále jen „návrh 

zprávy včetně pokynů“). Dále projednali všechny podněty veřejnosti uplatněné ve lhůtě od 

11. 9. 2017 do 5. 1. 2018 (55 podnětů) a podněty města. Výsledky jednání byly zapracovány 

do textu návrhu zprávy včetně pokynů. 

Návrh zprávy včetně pokynů byl v souladu s §55 a přiměřeně dle §47 stavebního zákona 

zveřejněn veřejnou vyhláškou a předložen dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním 

obcím k vyjádření. Všechna vyjádření byla zhodnocena a zapracována do návrhu zprávy 

včetně pokynů a předložena orgánům města k projednání.  

Rada města na své 16. schůzi konané dne 16. 5. 2018 souhlasila s předloženým návrhem 

zprávy o uplatňování, který obsahuje pokyny pro zpracování změny č. 1, včetně příloh č. 1 a 

2. a požadovala předložit materiál zastupitelstvu města. 

Zastupitelstvo města dne 30. 5. 2018 schválilo upravený program jednání, kde byl mimo 

jiné bod týkající se zprávy o uplatňování včetně pokynů vyřazen z jednání. Nebyl tedy 

schválen návrh zprávy včetně pokynů a nebylo tedy možné přistoupit k dalšímu kroku 

v pořizování změny č. 1 Územního plánu Jindřichův Hradec. 

V říjnu 2018 proběhly komunální volby a došlo ke změně v obsazení vedení města i orgánů 

města. Pořizovatel předložil návrh zprávy včetně pokynů novému určenému zastupiteli 

(místostarosta Bc. Radim Staněk) a nově obsazenému výboru pro územní plán, který se 

seznámil se všemi uplatněnými podněty veřejnosti, znovu je projednal a průběžně se 

seznamuje s problematikou územního plánování a zpráv o uplatňování atd.. Vzhledem 

k náročné a dlouhotrvající činnosti navrhl pořizovatel, aby byla zveřejněna ještě jedna 

možnost veřejnosti uplatnit podněty do změny č. 1, dojde tím k aktualizaci zprávy o 

uplatňování včetně pokynů. 

Vzhledem k aktualizaci návrhu zprávy včetně pokynů zveřejňujeme možnost uplatnit 

nové podněty veřejnosti a to do 30. 4. 2019. Podněty uplatněné po tomto datu již 

nebudou zahrnuty do změny č. 1 Územního plánu Jindřichův Hradec.  

Uplatněné podněty budou zapracovány k podnětům z prvního kola (od 11. 9. 2017 do 5. 1. 

2018) – číslování jednotlivých podnětů bude navazovat, budou projednány výborem pro 

územní plán a jako součást návrhu zprávy včetně pokynů (po projednání dle §47 stavebního 

zákona) budou znovu předloženy orgánům města k projednání.  

Po schválení zprávy včetně pokynů zastupitelstvem obce bude vybrán zpracovatel změny č. 1 

a bude pokračováno v pořizování změny č. 1. 

Důležitá upozornění: 

- Podněty uplatněné v prvním kole tedy od 11. 9. 2017 do 5. 1. 2018 není potřeba znovu 

uplatňovat, jsou nadále aktuální a bude s nimi dále pracováno 



- Po 30. 4. 2019 již nebude možné uplatňovat další podněty a to v celém průběhu 

pořizování změny č. 1. Následující proces pořizování se bude týkat již jen bodů 

uplatněným do 30. 4. 2019. 

- Veškeré aktuální informace budou zveřejňovány na www.jh.cz v sekci územní 

plánování, kde je též možné seznámit se s dosavadní činností a dalším postupem. 

- Případné vysvětlení nebo bližší informace podá pořizovatel Ing. Petra Vozábalová, tel. 

384 351 253, vozabalova@jh.cz 

 

 

http://www.jh.cz/
mailto:vozabalova@jh.cz

