
Příloha č.3 návrhu OOP - Postup p ři po řízení územního plánu  
− Dne 30.4. 2008 zastupitelstvo obce Bříza (dále jen ZO) rozhodlo o pořízení územního plánu dle 

nového stavebního zákona tj. zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,  
− Dena 29.5.2008 ZO Bříza rozhodlo o výběru projektanta územního plánu, vybrána byla firma Mac 

Design (později Studio MAC-ARCHITEKTURE, s.r.o.) v čele s projektantem Ing. akad. arch. 
Martinem Stránským   

− Pořizovatelem ÚP Bříza je na základě §6 odst1. písm. c) Úřad územního plánování Městského 
úřadu v Roudnici nad Labem, který byl o pořízení ÚPD  požádán dne 18.2.2009. Úřad územního 
plánování zařadil obec Bříza do pořadníku o čemž byla obec informována dopisem ze dne 
23.3.2009.  

− Na základě projektantem předaných doplňujících průzkumů a rozborů pak úřad územního 
plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem (Mgr. Petr Řehák) zpracoval návrh zadání 
Územního plánu Bříza (dále jen ÚP). Návrh zadání byl zpracován v souladu s ustanovením § 47 
odst. 1 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti a přílohy č. 6 této vyhlášky (dále jen vyhlášky).  

− Oznámením  ze dne 28.1.2010. bylo oznámeno projednání Návrhu zadání ÚP Bříza k veřejnému 
nahlédnutí. Oznámení s návrhem zadání bylo vystaveno na úředních deskách Obecního úřadu 
Bříza a Městského úřadu v Roudnici nad Labem a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup 
k informacím (v termínu 12.2.2010- 13.3.2010). 

− Dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce a také správci sítí  byly samostatně obeslány 
oznámením o vystavení návrhu zadání dne 26.1.2010. Dotčené orgány a krajský úřad byly podle 
ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona vyzvány k podání svých požadavků na obsah návrhu 
zadání do 30 dnů ode dne obdržení návrhu zadání, sousední obce byly vyzvány, aby ve stejné 
lhůtě uplatnily své podněty na obsah zadávací dokumentace a správci sítí byli požádáni o zaslání 
svých připomínek. Pořizovatel všechny upozornil na skutečnost, že k připomínkám, požadavkům 
a podnětům uplatněným po stanovených lhůtách se nepřihlíží. 

− Návrh zadání projednaný v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 - 3 stavebního zákona, následně 
pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem v souladu s ustanovením § 47 odst. 4 
stavebního zákona upravil a ve smyslu ustanovení § 47 odst. 5 stavebního zákona jej předložil 
ZO Bříza ke schválení. 

− Zadání územního plánu bylo schváleno na ZO Bříza dne 31.3. 2010 a dopisem ze dne 17.8.2010 
bylo projednané, upravené a schálené zadání předáno projektantovi. 

− Návrh byl odevzdán dne 9.12.2010 pořizovatelem byl posouzen a vrácen k přepracování 
dopisem ze dne 2.3.2011 

− Opravený návrh územně plánovací dokumentace byl pořizovatelem posouzen a dále 
projednáván 

− Termín společného jednání s dotčenými orgány byl stanoven na 29.6.2011. O termínu 
společného jednání byly dotčené orgány, krajský úřad,  sousední obce a správci sítí  a 
informováni jednotlivě 15 dní před dnem společného jednání. Pořizovatel vyzval dotčené orgány 
k uplatnění stanovisek, seousední obce a správce sítí k uplatnění připomínek a zároveň je 
upozornil, že ke stanoviskům a připomínkám uplatněným po lhůtě se nepřihlíží. 

− Po obdržení stanovisek dotčených orgánu a připomínek sousedních obcí (konec lhůty 29.7.2011) 
vypracoval pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem (Milan Drobný) zprávu o projednání 
návrhu a  požádal o jeho úpravu 

− Vzhledem k tomu, že v průběhu pořizování byly vydány Zásady územního rozvoje a tudíž musela 
být dokumentace upravena dle nadřazené dokumentace a pořizovatel nezískal kladné stanovisko 
k návrhu územního plánu před nabytím účinnosti novely SZ (tedy před 1.1.2013), byl návrh dle 
metodického pokynu Ministerstva pro místní rozvoj tzv. doprojednán s veřejností, což pořizovatel 
oznámil veřejnouvyhláškou ze dne 21.1.2013 (vystavení návrhu proběhlo od 5.2.2013 do 
6.3.2013) 

− K vystavenému návrhu pořizovatel obdržel připomínky, tyto budou vyhodnoceny společně 
s podanými připomínkami a námitkami až po řízení s veřejností v souladu s § 53 SZ v platném 
znění 

− Následně byl návrh zaslán na krajský úřad spolu s žádostií o stanovisko nadřízeného orgánu 
územního plánování a to dopisem ze dne 23.7.2013  

− Stanovisko nadřízeného orgánu bylo obdrženo dne 5.8.2013 
− Návrh se všemi stanovisky a připomínkami a žádostí o úpravu návrhu před řízením s veřejností 

byl zaslán zpracovateli  



− Upravený a pouzený návrh bude veřejně projednáván s předpokládaným termínem veřejného 
jednání        2014 

 


