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Oznámení zveřejnění návrhu změny č. 1
územního plánu DEŠTNÁ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle §
6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
změn a předpisů (dále jen „stavební zákon“) pořizuje na žádost města Deštná změnu č. 1 územního plánu
Deštná. Pořizovatel podle § 50 odst. 3 stavebního zákona tímto oznamuje zveřejnění návrhu změny č. 1
územního plánu DEŠTNÁ.
Návrh změny se zpracovává na katastrálním území Lipovka a Deštná u Jindřichova Hradce. Předmět
změny tvoří následující dílčí změny:
aktualizace zastavěného území
vypuštění podrobností územního plánu náležející svým obsahem do územního rozhodování, zejm. podmínky
prostorového uspořádání území
prověření a následná úprava stanovených podmínek pro využití všech ploch s rozdílným způsobem využití,
(zastavěné i nezastavěné území)
vysvětlení pojmů používaných v územním plánu
prověření podmínky zpracování územní studie v navrhovaných zastavitelných plochách a navrhované
etapizace
zpřesnění a řešení požadavků vyplývající ze ZÚR (např. ÚSES a hlubinné vrty)
prověření využití plochy u vodní plochy ve směru na Světce
aplikace územního plánu nad aktuální mapový podklad
prověření koncepce dopravy
úprava dopravního řešení ul. Svatojanské.
Návrh změny ÚP Deštná je v tištěné podobě vystaven k nahlédnutí od 30.8.2016 do 14.10.2016 na
Obecním úřadu Deštná nebo na Městském úřadu Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územního plánování
(budova bývalého okresního úřadu, přízemí kanc. č. 102). Dále je návrh změny ÚP v souladu s ust. § 50
odst. 3 stavebního zákona ve stejné lhůtě připraven k nahlédnutí na webových stránkách města Jindřichův
Hradec (www.jh.cz) a obce Deštná (www.destna.cz) v rubrikách úřední deska.
Podle § 50 odst. 3 stavebního zákona může každý, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení návrhu
změny ÚP Deštná veřejnou vyhláškou, tj. do 14.10.2016, uplatnit písemné připomínky na adresu
pořizovatele tj. Městský úřad Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, odboru výstavby a ÚP, 377 22 Jindřichův
Hradec. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
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