USNESENÍ č. 30 – Územní plán Drážov
Zastupitelstvo obce Drážov schvaluje územní plán a:
I. bere na vědomí
dokumentaci územního plánu Drážov
II. konstatuje
že územní plán Drážov není v rozporu se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje,
Politikou územního rozvoje České republiky 2008, se stanovisky dotčených orgánů a se
stanoviskem Krajského úřadu – Jihočeského kraje.
III. vydává
územní plán - formou opatření obecné povahy
IV. připomínky
Jihočeský kraj - krajský úřad, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení pro územní
samosprávu a státní správu v dopravě
Připomínka:
Jihočeský kraj jako vlastník nemovitostí - silnic II. a III. tříd – návrhem dotčených trvá na
tom, aby bylo územím plánem dovoleno ve smyslu § 18, odst.5 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, umisťování staveb dopravní
infrastruktury, konkrétně silnic II. a III. tříd, v nezastavěném území. Je vhodné, aby bylo
územním plánem stanoveno, že v rámci oprav a úprav stávajících silnic je bez požadavku na
změnu územního plánu možné jejich rozšíření či směrová a výšková úprava trasy za
podmínky, že rozšíření nebo úprava negativně nezasáhnou stávající zastavěné území.
Návrh vyhodnocení připomínky:
připomínka je v textové části již SPLNĚNA
Vyhodnocení připomínky:
Nezastavěné území je vymezeno plochami: plochy vodní a vodohospodářské, plochy
zemědělské - orná půda, plochy zemědělské – trvalý travní porost, plochy lesní a plochy
smíšené nezastavěného území.
V textové části v kapitole F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití mají plochy zemědělské, plochy lesní a plochy smíšené nezastavěného
území přípustné využití - dopravní infrastruktura.
Tím je zajištěna možnost umisťování silnic II. a III. tříd v nezastavěném území i jejich úprav.
V. konstatuje
- že vydáním územního plánu Drážov pozbývá platnosti územní plán obce Drážov
VI. ukládá
starostce obce, prostřednictvím MěÚ Strakonice, odboru rozvoje, zajistit:
1 – uložení dokumentace územního plánu Drážov, včetně dokladů
o pořizování
2 – vyhotovení a předání dokumentace opatřené záznamem o účinnosti úřadu územního
plánování, stavebnímu úřadu Městského úřadu Volyně a krajskému úřadu
3 – zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup
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