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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen OÚPSŘ)
obdržel Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podanou 1. 5. 2018 a evidovanou
v elektronické podatelně krajského úřadu dne 2. 5. 2018.
Ve své žádosti požadujete poskytnout informace:
1. zda je stanoven nějaký způsob využití, jehož potřebu a plošné nároky je třeba dále
vymezit, ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, pro následující
pozemek: Pozemek, parc. č. 1507, zapsáno na LV č. 508 vedeném Katastrálním úřadem
pro Kraj Vysočina, Katastrální pracoviště Jihlava, pro katastrální území Příseka, obec
Brtnice? A pokud ano, jsou zde stanovené nějaké podmínky pro možnost povolení
umístění stavby?
2. prosíte o sdělení, kdy budou aktualizovány zásady územního rozvoje Kraje Vysočina
K Vašemu dotazu sdělujeme následující informace:
1. Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3 a 5 (tyto
dokumentace
jsou
zveřejněny
na
následujícím
odkaze
https://www.krvysocina.cz/upsr.asp?p1=40630), vymezují mimo jiné koridor stávajícího tahu silnice
II/405 v šíři 80 m a v sídle Příseka tento koridor nepatrně zasahuje na pozemek p.č.
1507 v k.ú. Příseka. Územní plán Brtnice ve znění změny č. 1 a č. 2 (dále „platný ÚP“,
účinnost od 29. 8. 2016) upřesňuje tento koridor pouze na plochu stávající silnice II/405 a
na výše zmíněný pozemek již nezasahuje. Platný ÚP na části pozemku vymezuje
územní rezervu pro bydlení R2 a koridor K13 – koridor pro vedení plynovodního řadu
z místní části Příseka do místní části Komárovice. Z hlediska platných Zásad územního
rozvoje Kraje Vysočina nejsou stanoveny podmínky pro možnost povolení umístění
stavby. Z hlediska platného Územního plánu Brtnice je na ploše územní rezervy R2
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nepřípustná
realizace
staveb
(viz.
zveřejněný
platný
ÚP
Brtnice
https://www.jihlava.cz/pravni-stav-po-nbsp-zmene-c-2/d-515332).
2. V současné době probíhá zpracování dokumentace návrhu Aktualizace č. 4 Zásad
územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání (předpoklad odevzdání
dokumentace do konce května). Začátkem měsíce května proběhlo výběrové řízení na
projektanta Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, v rámci této
aktualizace budou řešeny pouze čtyři záměry – vymezení koridorů pro obchvaty silnic
města Brtnice a Třebíče, obce Zašovice a Slavětice.
Informace zasíláme dle Vašeho požadavku prostřednictvím elektronické adresy:

S pozdravem

Ing. Petr Průža
vedoucí oddělení územního plánování
(elektronicky podepsáno)
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