Územní plán – informace k 16.10.2017
Na základě podnětů od občanů a po konzultaci s pořizovatelem a projektantem zastupitelstvo
připravilo podklad pro návrh zadání územního plánu ve formě přiložené mapy. Jedná se o pracovní
materiál, na jehož základě projektant připraví oficiální „návrh zadání“. Zastupitelstvo tím určuje
rozvojové plochy, které v procesu přípravy územního plánu považuje za vhodné pro zástavbu.
V souladu s názorem, který opakovaně vyjadřují obyvatelé obce, se zastupitelstvo přiklání k zachování
stávajícího vzhledu obce. U zástavby Bratkovic jde o doplnění a udržení kompaktnější podoby, kdežto
Dominikální Paseky by si při rozvoji měly zachovat svůj typický charakter s rozvolněnou zástavbou,
která jim dodává podhorský ráz.
Při návrhu ploch určených k zástavbě zastupitelstvo přihlédlo také k přístupnosti pozemků (osobní a
nákladní doprava, odvoz odpadů, odklízení sněhu) a k možnostem napojení na vodovod a kanalizaci.
Zastupitelstvo se nezabývalo vlastnickými vztahy k pozemkům.
Popis mapy:









červeně ohraničené plochy s červenými čísly: podněty občanů pro zařazení pozemků mezi
plochy určené k zástavbě
zelené plochy: doporučení zastupitelstva pro zařazení ploch jako plochy určené k zástavbě
světle hnědé plochy: pozemky určené pro bydlení stávajícím územním plánem – v případě
postačující plochy a dodržení ostatních podmínek je lze využít pro novou výstavbu rodinných
domů
černě ohraničené plochy: plochy určené k zástavbě podle stávajícího územního plánu (tzn.
pokud nejsou tyto plochy zeleně označeny, nejsou dále doporučeny k zástavbě rodinnými
domy)
tmavě hnědě vybarvené plochy – plochy výroby a skladování, určeny i pro zemědělské
hospodaření
žlutě označená plocha u Litavky – plocha určená pro hřiště

Proces přípravy územního plánu se řídí stavebním zákonem (zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu) – viz například https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-183#cast3.
Následujícím krokem při řešení návrhu územního plánu nyní bude zpracování „návrhu zadání“
projektantem a následně projednání návrhu s dotčenými orgány. Tyto kroky zajišťuje pořizovatel
územního plánu – městský úřad v Příbrami. Ten zároveň řídí celý proces, jehož součástí bude i
veřejné projednání a možnost podávání připomínek a námitek.
Podrobnější informace o územních plánech obcí a průběhu jejich zpracování najdete například na
stránce http://frankbold.org/poradna/kategorie/uzemni-planovani/rada/uzemni-plany-obci.

