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v. úplná aktuatizac€ - 2020

Městský úřad Velké Meziřiči, odbor výslavby a územniho rozvoje, jako příslušný úřad
úzeňniho plánováni dle § 6 odst, l pism, b) zákona č, 183/2006 Sb, o územrrim plánováni a
stavebním řádu, v platném zněni, (dálc jen ,,Stavcbni Zákon.') a příslušný pořizovatel úzcmně
anal)tických podkladů dle § 27 odst. l stavebniho ziikona, Vám tímto oznamuje, žc v
sou]adu § § 2R stav€bn|ho zákona pořizuje úplnou aktualizaci úzcmně analytických
podkladů ídáIť jen ..U A P'l pro snlá\ nl u7cml oRP Ve|ké Me,,Iiič|,

V souladu s § 28 odst. 2 stavebniho zákona vyzýváme posk}tovatel€ ÚAP:

- k potYřzení splá\,Ťosti, úplnosti a akfuálnosti Vámi posk}4nuiých údajů o úZemí ve lhůtě
do 3 měsiců od doručeni toboto oznámení, v připadě, ž€ tak neučiníae, budeme mít za
to, že vámi naposledy předané údaj€ o území, kt€ré od Vás máme v současné době
k di§pozici, i§ou spřávné. úDlné a aktuální a budou použity při aktualizaci podk|adů
prc ,,Rozbol udržit€lného rozvoj€ území obce s rozšířcnou působno§tí velké
Meziříčí" a pro zpřacováni akfualizace §amotného ,,Rozboru udřžit€lného rozvoje
územi obce s rozšířenou působností velkó Meziříčí'',_ rcbo! připadě, žc ke změnč údajů o územi od jcjich poslcdního předáni došlo, aby novč
akfualizované údaje výše uvedenómu pořizovateli ÚAP byly předány ve smyslu g 27
stavebního zákona bezodkladně oejlépe v digitální podobě) spo]u s nově D,Tlněnim a
potvrzen:hn pasportem údajů o územi dle Přilohy č, 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb,

Dále si Vás dovolujeme upozornit, že dle § 28 odst, 3 stavebniho zákona| ,,Posk|toyatel
údajů, kíerj nesplní poyi nost podle § 27 oílst, 3 stavebníhcl zákona, nebo prokáželi se, z,
poslqloýdtel údajů neupozornil na nespráynost údajů o území jim posfu,tnitých podle § 28
odsl. 2, je poýinell uhradií z toho vyplývající nákLacly na aktu;lizdce a změny územně
plánovací tlokutnentace a na aktualizaci územně anaLytickýc.h podklaclŮ.''

Dále upozoniujeme, že záměřy na prov€dení změny v územíjsou též součástí údajťl o územi
a měly by bý1 též poskytnuty (§ 27, odst, 2 stavebniho zákona),
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Poučení:
Údaje o území podle § 27 stavebního zákona je povinen posk}tnout pořizovateli Úal orgán
veřejnó správy, jim zíizená právnická osoba a dále vlastnik dopruvni a technické
infiastruktury (dále jen "posk},tovatel údajů'.) předevšim v digitálni fonrrě bezodkladně po
jejich vzniku nebo po jejich zjištění (iako záměr na realizaci), piitom Zodpovidá za.jejňh
správno§t, úp]nost a akfuálnost,

Vlastnjk technickó jnlrastrukfury poskytuje úiadu úZcmnílro plánováni v grafickém
vyhotovcní polohopisnou situaci technické iífrastrukturY v §ouřadnicovóm §vstému
Jcdnotné lrigonometrické §itě katastrálni mapy (s-jTSK). pripadne , in.rirk-u
podřobnějšim,

Vyžadovanó údaje o úzcmi nebo tcclrnické a doplavni inftastruktuřc a žáměrcch v úZemi dlc §
27 stavebního zákona j§ou vy§pecifikovány v příloze č. 1 

^) 
rThtášky č. 500/2006 Sb. a

musí ob§ahovah
, textovou část. ktelá obsahuje popis údaje o území
' grafickou část (pokud je údaj o úzerni zobrazitelný v mapovém podkladu), která

obsahuje zobrazeni údaje o úZemi včetně použitého nrěřítka a legendy. infomac€ o jeho vzniku, pořizcní, zpracováni, připadném schválcní nebo nab}tj
účinnosti, obsažené v pasportu údaje o úZeni; splávnost DQužilgbo lldaje o úzcmi.
nebo technické a dopllvni iníiastfuktuře se p!Et4]i9 ! Dasp9lD ]]!!aie o území. ichož
obsah je stanovcn v přílozc č. 2 vvhláškv č, 500/2006 sb, - tcnto DasDort ie ncdilnou
součásti pq§k]tlnutých podkladů.

Posk}lnutó ťldaie může pořizovatel ÚAP pottžít jen pro územrrě plánovací činnost, založení a
vedcní technickó mapy a pro činnost ptojektanta írzemnč plánovaci dokumentace a Úzcmní
studie.

Pro porovnáni akfuálnosti posk}tnutých dat, j§ou ÚAP umistěny na webové adrcse:
httDJAln$.\lrlkt e7irici,cZlmt§l§kr-urad/Llzcnlni-DllnoYllDifuZcIn c,anahtickc_Dodkladr.

httD§J/'!yWlr.velkemeziíici.Czlmeshk\.!fad/uzcnln!DIAnovani/urernne_nnatnti"l"-r,,,,*tra.]

Kontakt pro předání:
Bc. Petra Švihálková
MěÚ Velké Meziřiči, odboť výstavby a úZemniho rozvoje
Radnická 29l1. 594 0l Velké M€Ziříčí
Email: sf ihalkovai.],vclkemczir.ici,cZ

Případně vedoucí odbořu lng. Antonín Kozina,
Kontakti kozinnlil,\ elkL]lncliric i,c z , íel, 1'77 594 |26

VedoucioJboru Vj<I3Vby a ú7emniho rol\oje
In8, Antonin Kozina

Za správ ost vyhotovení
Bc, Pcna Švihálková
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Razitko a podpi\ oreánu. kterj porl rlu,i€
v},1čšení a §ejmutí veřejné vyhlášky. OBEC BLIZKO

Blízkov č. 79
594 42 Mělin

ROZDĚLOVNÍK:

1, AgenfuŤa ochany přírody a laajiny České republiky, Kaplanova č.p,l931/l, 148oo Praha 414
2, ČD - Telematika a-s,, Pem€rova 28l9/2a, Prahá3,1]000 Píaha 3
3, čEPRO, a.s,, Dělnická 213/12, 1,1004 Píaha 74

4, ČEPS, a,s., Elekrárenská 77412, Práha l0, 10t52 Práha
5, Česká geolo8ická služba _ Geofond. Kostelni 26, 17006 Praha 7
6. Česká geolo8ická služba, K]árov č.p.131/3, l l800 Praha 0l l
7, České dráhy, a.§, Teclúická ústředna ČD, Nemanicki 438, 37010 České Budějovice l0
8, České dráhy, a,s,, NábŤ. Ludvika svobody 1222ll2, 1 l0l5 Pmha 015
9, Če§ké Radiokonunikace a,S,, U Nákladového nádraží 3l44. 13000 Praha 3

10, Č€ský hydromet€ořologický ttstav, Na Šabatce l7, 14306 Práha 4
l1, Č€§ký lelekomuitační uřa{t, sokolovská 58/219, 19000 Praha 9
12, ČEZ Distribuce, a, s,, Teplická č. p. 874/8, Děčin Iv_Podmokly, 40502 Děčín 2
13, CETIN a.s,, olšanská é.p.26al6,Žižkov. 13000 Praha 3

14, Dial Telecom, a,s., Kiříkova 36/237A. 18600 Píaha 86

15, DIAMo, §,p., Máchova 20l, 47127 Stráž Pod Ralsken
16, EG.D, a.s,, Lidická č. p. 1873/3 6, Čemá Pole, ó0200 Bmo 2
17, Hasičshý záchramý sbor KJaje vysočina, Ke skalc€ 32. 58ó04 Jin]ava 4
18. GasNet, s,l,o,, Klišská č, p, 940/96, Kliše, 40001 Usti nad Laben l
]9. K]ub českých lLrrjstů, ArcheoLogická 2256, Praha 5 Lužiny, ]5500 Praha 5l5
20. Kraj Vysočnú, Žižkova ]882/57. 5873] Jihlava

odbor životního prostř€dí a zeměděl§tvj
odbor úZemniho plánováni a Stavebniho řádu

2l, Krajská hygienická stanice krajc Vysočiná sc Sídlem v Jihlavě. uemipIzcoviště Žd'ár nad SáZavou,
T}Ťšova 3,59] 0l Žd'ár nad Sázavou

22, KJajska veleliLúml qpíála svs pro KJa] vy§očina (Státni velerinárni správa) Inspekiorát ve Žd'áře nad
sa/d\oU, §llo ťl,ká l'08,)Ul52žJd ndd 5á2d\oL

2], Krajskó ředitel§tvi policie krajc Vy§očin! obvodni odd,Jihlava, Vrcl ického 2ó27l,1ó, 5860l Jihliva l

24, Le§y České republilf, s,p,, Přemy§lova 1]0ó/19, Noyý tlradec Kťálové,50168 Hradec KJálové
25, MERO ČR, a,s.. v€llruská 748.2780l Kíalupy nad Vltavou l
26, \4é.l.k) Jidd \ elía Bller. odbol Ý).,dlb} a,/P, Ma.aD<o\o nam 8., §o§Ll \e|ka Bite,
27, Městský úřad Velké Meziřiči, radlická 29l], 594 0l Vclké Meziřiči

odbor výstavby a RR (úsek Stavebniho úřadu, úsek stárni panálková péčc)
odbor životního prostředi (úsek ochJany přirody, úsek vodniho 1rcSpodářstvi)

28. Miniýcmtvo dopravy, Nábieží L,Svobody l222ll2, Plaha l. Novó Město, l l0l5 Pruha 015
29. Miiistcmtvo obíaDy, Teplého ]899/C. 53002 Pardubice 2

30. Ministentvo vnilra. odbor §právy majclku. Nad Štolou ]. 17034 Praha 7

3], Ministc§tvo zdravotnicivi, Palackébo !ámčsii375/4- l280] Práha

32, Minislerstvo zemědělslvj, slrojirenská č,p l208/12,59101 Žd'ár nad SáZavou t
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