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S DĚ L E N Í  
 

Dne 5.11.2019  podala xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
žádost o poskytnutí informace  v souladu se zákonem č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, která se týká požadavku na 

 

ZMĚNU ZPŮSOBU VYUŽITÍ LOKALITY Č. Z28 V RÁMCI ZM ĚNY ÚP KOCLÍ ŘOV. 
 

Konkrétně bylo v žádosti uvedeno:  
1.  Kdo vznesl požadavek či podal podnět ke změně územního plánu v obci Koclířov v lokalitě Z 
28 z parcely určené k bydlení na zeleň? 
 
2.  V případě, že k této změně územního plánu nedošlo, tak žádám o sdělení, zda se o ní 
uvažovalo a kdo ji inicioval? 

 

Odbor výstavby Městského úřadu Svitavy, jako úřad územního plánování dle ustanovení § 6 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění (stavební zákon) žadatelce podle § 14 odst. 5, písm. d) zákona č. 106/1990 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění, sděluje následující: 
 
Dle § 55 stavebního zákona vypracoval pořizovatel ve spolupráci s pověřeným zastupitelem obce 
návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Koclířov. Zpráva o uplatňování ÚP se vypracovává 
každé 4 roky a v jejím rámci se mimo jiné posuzuje využití navržených zastavitelných lokalit, 
vymezených v ÚP a dále potřeba nových zastavitelných ploch. Dle § 55, odst. 1 mohou být součástí 
zprávy o uplatňování ÚP pokyny pro zpracování změny územního plánu. Požadavek na změnu 
územního plánu uplatnila obec prostřednictvím pověřeného zastupitele. Součástí požadavku na 
změnu ÚP byl i požadavek na změnu způsobu využití lokality Z28 z využití BV – bydlení 
venkovské na ZS – soukromá zeleň. Po projednání návrhu s dotčenými orgány byl požadavek na 
změnu způsobu využití lokality Z28 vypuštěn, takže lokalita Z28 zůstává beze změny. 
Upravenou zprávu o uplatňování (bez lokality 28) schválilo Zastupitelstvo obce dne 26. 4. 2019 pod 
č. usnesení 4/2-2019. 
Změna č. 1 ÚP Koclířov je nyní ve fázi zpracování návrhu projektantem. 
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Poučení 
          Toto vyjádření není rozhodnutím ve smyslu správního řádu, a proto se nelze proti němu 
odvolat, nenahrazuje závazná stanoviska dotčených orgánů ve smyslu § 149, odst. 1 správního řádu, 
popřípadě jejich vyjádření a rozhodnutí podle zvláštních zákonů. 

 

 

 
Dagmar Korcová 

úředník odboru výstavby 
 
 
 
 
 
 
Obdrží: (doručenka) 
1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 


