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A. VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
 

Dotčené orgány dle § 136 odst. 1 písm. b) správního řádu chrání v procesu pořizování 

územně plánovací dokumentace veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů. Pro 

postupy podle stavebního zákona, které nejsou správním řízením, vydávají dotčené orgány 

stanoviska. Podle ustanovení § 2 odst. 2 správního řádu dotčený orgán uplatňuje svou 

pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v 

rozsahu, v jakém mu byla svěřena. 

 

A. 1. Vyhodnocení stanovisek, připomínek a požadavků uplatněných ke  
společnému jednání o návrhu Územního plánu Veliš   
 
Společné jednání o návrhu Územního plánu Veliš, včetně Vyhodnocení vlivů Územního 

plánu Veliš na udržitelný rozvoj území, se konalo dne 26. 3. 2015. Ve fázi společného jednání 

byla uplatněna stanoviska dotčených orgánů a vzneseny připomínky a požadavky, které byly 

ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnoceny.  

 

Následující tabulka obsahuje zkrácené znění stanovisek dotčených orgánů a jejich 

vyhodnocení.  

 

STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ  VYHODNOCENÍ 

 

Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí, 17. listopadu Jičín  
ze dne 20.4.2015, č. j. MuJc/2015/7261/ZP/Zak 

 
Vyjádření z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – 

odbor životního prostředí za ekologii krajiny souhlasí s návrhem ÚP Veliš 

s následujícími připomínkami: 

Z3 – souhlasíme s výstavbou řady domů podél komunikace se zahradami na 

severní straně. Není možné stavět v druhé řadě a je nutné dodržet minimální 

výměru pozemků 1000 m
2
. 

Z10 – souhlasíme s výstavbou řady domů na poz. p.č.  43/1 k.ú. Vesec podél 

komunikace v jedné řadě a na severní straně ponechat zahrady. Lokalitu 

požadujeme ukončit pozemkem p.č. 1083 k.ú. Vesec. Pokud by se rozšířila 

liniová zástavby Vesce, potlačí se zcela její charakter. Na pozemku p.č. 5 

k.ú. Vesec je možné umístit pouze jeden RD s přístupem z příjezdové 

komunikace (poz. p.č. 230/1)  

 

Vyjádření dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění změn nejsou 

připomínky k návrhu ÚP Veliš. 

 

Vyjádření z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o vodách v platném znění – 

vodoprávní úřad dle § 106 odst. 2 vodního zákona posoudil předloženou 

žádost a na základě posouzení vydává následující stanovisko:V kapitole 

4.5.Kanalizace v prvním odstavci nelze ve větě „je v obci několik úseků 

dešťové kanalizace, do které jsou svedeny přepady z domovních ČOV a 

septiků“ použít termín „dešťové“, protože jsou do této kanalizace svedeny i 

předčištěné odpadní vody, jedná se o „jednotnou kanalizaci, „obecní 

kanalizaci“, „sběrný systém odpadních vod z obce“.  

Doporučujeme zpracovat variantní řešení návrhu dočišťovací nádrže, např. 

již pod obcí Veliš. Současný návrh se jeví jako finančně náročný 

(vybudování dlouhé trasy nové kanalizace, než se odpadní vody z Veliše 

dostanou do dočišťovací nádrže a bude možné je vypouštět do vodoteče).  

   

 

► Stanovisko bude respektováno, v 

ploše Z3 bude povolena jen jedna řada 

domů podél komunikace, bude 

dodržena minimální výměra pozemků 

1000 m². 

V k.ú. Vesec u Jičína na pozemku.č. 

43/1 bude navržena zástavba podél 

komunikace v jedné řadě. Lokalita 

bude ukončena pozemkem p.č. 1083.  

►Při požadavku na regulaci zástavby 

na p.p.č. 5 měl dotčený orgán na 

mysli nepochybně sousední pozemek 

parc.č. 42/3, který je součástí 

navržené zastavitelné plochy Z10 na 

rozdíl od p.p.č. 5, která je součástí 

zastavěného území. Požadavek 1 

rodinného domu na p.p.č. 42/3 s 

přístupem z p.p.č. 230/1 bude zahrnut 

do odůvodnění ÚP Veliš. 

► Zastupitelé obce Veliš se shodli na 

tom, že budou akceptovat doporučení 

odboru životního prostředí MÚ 

Jičín. Shodli se na návrhu umístit 

dočišťovací nádrž na pozemkovou 

parcelu č. 610 v k. ú. Veliš u Jičína ve 

vlastnictví obce Veliš (ostatní 

plocha, 0,453 ha) s možností 

přečerpávání vod z Vesce k 

dočišťování v této nádrži.  

1. ► V souvislosti s odkanalizováním 

obce nebude v návrhu územního 

plánu použit termín „dešťová 

kanalizace“.  
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Městský úřad Jičín, odbor dopravy , 17. listopadu 16 506 01 Jičín       

 ze dne 8.4.201, č.j. MuJc/9511/DOP/DuM 

 

Bez připomínek 
 

 

►Vzato na vědomí.  

Městský úřad Jičín,   odd. stát. památkové péče, Žižkovo nám. 18            

506 01 Jičín  
ze dne 24.4.2015, č.j. MuJc/2015/8524/SPP/MaL/6  
 

MÚ Jičín, oddělení státní památkové péče s předloženým návrhem ÚP Veliš 

souhlasí, avšak požadujeme doplnit přesnou identifikaci nemovité kulturní 

památky nacházející se na řešeném území – ohradní zeď i schodiště 

s plastickou výzdobou).  

K dopracování návrhu ÚP Veliš doporučujeme následující: 

- omezit zařízení a podporu liniových staveb technické infrastruktury 

v bezprostředním sousedství kulturních památek v území 

- specifikovat pojem venkovské bydlení v návaznosti na místní tradici. 

stanovit podmínku zpracování územní studie teké pro zastavitelné plochy Z3, 

Z8 a Z10.   

 

 

► V textové části bude doplněna 

přesná identifikace kulturní památky 

včetně ohradní zdi i schodiště 

s plastickou výzdobou kostela sv. 

Václava ve Veliši. 

 

►V regulativech funkčního využití 

plochy bude upřesněn pojem 

venkovského bydlení v návaznosti na 

místní tradici. 

►Obec Veliš zváží doporučení 

stanovit podmínku zpracování územní 

studie také pro zastavitelné plochy Z3, 

Z8 a Z10. 

►Do textové části odůvodnění 

územního plánu bude doplněno 

následující doporučení: 

omezit zařízení a podporu liniových 

staveb technické infrastruktury 

v bezprostředním sousedství 

kulturních památek v území 
 

 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí 

a zemědělství, oddělení zemědělství, Pivovarské náměstí 1245, 

Hradec Králové,  
ze dne 20.4.2015, č.j. 11623/ZP/2015  

 

Ochrana ZPF podle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF 

v platném znění posoudil předloženou dokumentaci návrhu ÚP Veliš a 

podle ust. § 5 odst. 2 zákona ZPF k tomuto návrhu uplatňuje souhlasné 

stanovisko, které se týká lokalit v k.ú. Veliš u Jičína a Vesec u Jičína. 

Souhlasným stanoviskem je dotčeno 10,658 ha pozemků náležejících do 

ZPF.  

 

Ochrana přírody a krajiny dle ust. § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, v platném znění, nemá připomínky k návrhu územního 

plánu Veliš. V řešeném území se nevyskytují prvky ÚSES regionální a 

nadregionální úrovně, zvláště chráněná území (přírodní rezervace a přírodní 

památky) ani území soustavy Natura 2000 (EVL a ptačí oblasti).  

 

Technická ochrana životního prostředí dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 

201/2012 Sb., o ochraně ovzduší po posouzení předložené dokumentace 

souhlasí s návrhem řešení ÚP Veliš. 

 

Odbor územního plánování a stavebního řádu -Oddělení územního 

plánování sdělujeme, že pro obec Podhradí a Bukvice je zpracován návrh 

Územního plánu, ke kterým vydal KÚ stanovisko dle § 50 odst. 7 

stavebního zákona, je nezbytné zajistit koordinaci využívání území i 

uvedenými projednávanými dokumentacemi a toto vyhodnocení do textové 

části odůvodnění doplnit. Jedná se zejména o koordinaci vedení technické 

infrastruktury a prvků územního systému ekologické stability lokálního 

významu.  

 
 

 

 

 

 

►Vzato na vědomí. 

 

 

 

 

 

►Vzato na vědomí. 

 

 
►Vzato na vědomí 

 

 

 

 

 

 

►V textové i grafické části územního 

plánu bude provedena koordinace 

vedení technické infrastruktury a 

prvků územního systému ekologické 

stability lokálního významu se 

sousedními obcemi, zejména 

s pořizovanou ÚPD obcí Bukvice a 

Podhradí.  
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Z textové části návrhu ÚP a jeho odůvodnění vyplývá, že ÚP zpřesňuje a 

hájí koridor pro budoucí nadzemní vedení 2x110 kVTR Nový Bydžov – 

Vinary – Volanice – Jičíněves – TR Staré Místo, který je v ZÚR KH kraje 

evidován pod ozn. TE3. Nahlédnutí do grafické části ÚP bylo zjištěno, že 

uvedený záměr je v jednotlivých výkresech řešen rozdílně (např. výkres č.4 

a výkres č. 5). Textová a grafická část bude uvedena do souladu.  

V textové části, konkrétně v kap. 7, jsou vedena veřejně prospěšná opatření 

pod označením VD1 – DS8- koridor přeložky silnice I/32 v prostoru 

Starého Místa a VT1 – TE3 – koridor nadzemního elektrického vedení  

2x110 kV. K tomu je nutné ze strany KÚ uvést, že v souladu s ust. § 2 odst. 

1) písm. m) stavebního zákona je veřejně prospěšným opatřením opatření 

nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji nebo 

ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví, vymezené ve 

vydané ÚPD. V případě přeložky silnice I/32 i nadzemního vedení el. 

energie 2x110 kV se však o opatření nestavební povahy nejedná a je tedy 

nezbytné výše uvedené záměry v souladu s nadřazenou ÚPD vymezit v ÚP 

Veliš jako veřejně prospěšné stavby.  

Upozorňujeme, že vláda ČR dne 15.4. 2015 projednala a schválila 

Aktualizaci č. 1. Je nezbytné vyhodnotit soulad ÚP Veliš s Politikou 

územního rozvoje ve znění aktualizace č. 1.    

 

 

Koordinovány a upraveny budou 

textová část a výkresy č. 4 a 5, 

zobrazující koridor pro budoucí 

nadzemní vedení  

2x110 kVTR Nový Bydžov – Vinary 

– Volanice – Jičíněves – TR Staré 

Místo, který je v ZÚR KH kraje 

evidován pod ozn. TE3.  

V grafické i textové části v kap. 7 

budou uvedeny stavby veřejně 

prospěšné ozn.  VD1 – DS8- koridor 

přeložky silnice I/32 v prostoru 

Starého Místa a VT1 – TE3 – koridor 

nadzemního elektrického vedení  

2x110 kV. 

V odůvodnění bude vyhodnocen 

soulad ÚP Veliš s PÚR ČR ve znění 

Aktualizace č. 1 ze dne 15.4. 2015.   

 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje 
Územní pracoviště Jičín, Revoluční 1076 506 15 Jičín 

Ze dne 24.4. 2015, č.j.S-KHSHK 06245/2015/2/HOK.JC/Se 

 

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu územního plánu s požadavky 

předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS toto stanovisko. 

S návrhem územního plánu Veliš se souhlasí.  

ÚP Veliš je vypracován v souladu s Politikou ČR, se zásadami územního 

rozvoje KHK. ÚP Veliš hájí a upřesňuje koridor budoucí přeložky silnice I/ 

32 v prostoru Starého Místa, v ZÚR evidovaný pod označením DS 8.  

 

 
►Vzato na vědomí. 

 

 

 

 

 

 

 

HZS Královéhradeckého kraje, Územní odbor Jičín 
Dělnická  162, 506 01 Jičín 

8.4.2015, č.j. HSHK-1793-2/2015 

 

K výše uvedené dokumentaci vydává podle § 31 odst. 4 zákona o požární 

ochraně a podle § 12 odst. 2 písm. i) zákona o IZS souhlasné koordinované 

stanovisko.  

 

 

 
►Vzato na vědomí. 

 

. 

 

Ministerstvo životního prostředí, pracoviště Resslova 1229/2s, Hradec 

Králové 

ze dne 17.3.2015, č.j. 469/550/15-Hd, 18359/ENV/15  

 

K návrhu Územního plánu obce Veliš MŽP podle ustanovení § 15 zákona č. 

44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 

v platném znění, uvádí, že ve svodném území obce Veliš nejsou evidována 

výhradní ložiska nerostných surovin a nebylo zde stanoveno chráněné 

ložiskové území.  

. 

 

 

 

►Vzato na vědomí.  

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 

ze dne 13.3.2015, č. j. MPO 14222/2015  

 

Bez připomínek. 

 

 

 
►Vzato na vědomí. 

Ministerstvo dopravy, odbor strategie – územní plánování, 
nábřeží ludvíka Svobody 1222/12, Praha 

ze dne 20.4.2015, č. j. 4720-ŘSD-15-110  
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  ŘSD ČR, oddělení koncepce a územního plánu Čechy nemá z hlediska   

sledované sítě silnic a dálnic k návrhu ÚP Veliš připomínky.  

V souladu se ZÚR KH kraje a studií „Silnice I/32 – Staré Místo u Jičína“ 

vymezuje návrh ÚP Veliš zastavitelnou plochu Z11 s funkčním využitím 

„plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS) pro koridor přeložky silnice 

I/32. Stavba přeložky je zařazena mezi veřejně prospěšné stavby pod 

označením VD1 – DS8 – koridor přeložky silnice I/32 v prostoru Starého 

Místa. Ostatní zastavitelné plochy, které návrh ÚP Veliš vymezuje, nejsou 

situovány v blízkosti stávající silnice I/32 ani v blízkosti plánované přeložky.  

 

 
 

►Vzato na vědomí.  
 

 

 

 

 

  

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a 

Pardubického, Wonkova 1142/1, Hradec Králové 
ze dne 16.3.2015, č. j. SBS  07615/2015/OBÚ-09/1  

 

Bez připomínek. 

 

 

 

 
►Vzato na vědomí.  

ČR – Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro 

Královéhradecký a Pardubický kraj, Wonkova 1143, Hradec Králové 
ze dne 20.4.2015, č. j. 517/15/52.104/Št 

 
Souhlasí se zpracovaným řešením, návrh ÚP Veliš respektuje PÚR  ČR a 

ZÚR KH kraje a neuplatňují žádné námitky proti jeho schválení. 

 

 

 

 
►Vzato na vědomí. 

 

 

 

Česká republika – Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební 

správa Pardubice, Teplého 1899 

ze dne 13.4.2015, č. j. 40009-8201-OÚZ-PCE  

 

Řešené území se nachází v ochranném pásmu přehledových systémů  

(OPRLP) - letecká stavba včetně ochranného pásma (ÚAP – jev 103, paspart 

č. 168/2014, které je nutno respektovat. V tomto území lze vydat´územní 

rozhodnutí a povolit stavby VE, výškových staveb, venkovního vedení vvn a 

vn, základnových stanic mobilních operátorů jen na základě závazného 

stanoviska Min. obrany ČR.  

V území se nachází ochr. pásmo komunikačního vedení  (ÚAP – jev 82, 

paspart č. 136/2014). V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit 

nadzemní výstavbu přesahující 30 m jen na základě závazného stanoviska 

MO ČR. Regulativy uvedené ve stanovisku požadujeme dopracovat do 

textové i grafické části územního plánu  
 

 

 

 

► Vzato na vědomí. 

V textové části ÚP Veliš budou 

aktualizované všeobecné požadavky 

na územní a stavební činnost. 

 
 

 

Ministerstvo zemědělství, Státní pozemkový úřad, Husinecká 

1024/11a, Praha 3    
ze dne  8.4.2015, č. j. 4RP1075/2010-130745  

 
Sdělujeme, že výsledky pozemkových úprav byly promítnuty do 

předloženého Návrhu územního plánu Veliš a Pozemkový úřad v Jičíně nemá 

k uvedené územní dokumentaci připomínky.   

 

 

 

 

 

 
►Vzato na vědomí. 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Palackého náměstí 4, 

128 01 Praha 
ze dne 17. 3. 2015, MZDR 194/2015-93/INV-622 

V předmětné lokalitě nemá žádné zájmy z hlediska nadregionální výstavby 

zdravotnických zařízení. 

 

 

 

 
►Vzato na vědomí.  
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Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního 

prostředí a zemědělství, oddělení EIA a IPPC, Pivovarské 

náměstí 1245, Hradec Králové,  
ze dne  7.7.2015, č. j. 4639/ZP/2014-Hy  

 

Posuzování vlivů na životní prostředí 

 s o u h l a s n é stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí návrhu 

územního plánu Veliš  

 

Z provedeného vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Veliš vyplývá, že 

návrh ÚP je z hlediska vlivů na ŽP akceptovatelný.  
 

 

►Vzato na vědomí . 

 

 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánu a 

stavebního řádu, oddělení územního plánování  Pivovarské náměstí 

1245, Hradec Králové,  
ze dne 21.12.20105, č.j. 32305/ÚP/2015/Ji  

 
Potvrzení krajského úřadu o odstranění nedostatků v návrhu ÚP Veliš- na 

základě § 50 odst. 8 zákona 183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním 

řádu – potvrzuje, byly odstraněny. 

 

PŘIPOMÍNKY OSTATNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ VYHODNOCENÍ 

RWE Gas Net s.r.o. Klíšská 940/96401 17 Ústí nad Labem 
ze dne 10.4.2015, č. j. 5001097869 

 
Požadujeme respektovat stávající plynárenská zařízení včetně jejich 

ochranných a bezpečnostních pásem, zakreslit plynárenská zařízení 

v aktuálním stavu (přílohou je orientační snímek polohy plynárenského 

zařízení v měřítku 1.15000 

 

 

 

 

►Vzato na vědomí . 

 

 

Úřad pro civilní letectví, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6  
Ze dne 12.3.2015, č.j. 001649-15-701 

Požadují respektovat ochranná pásma veřejného vnitrostátního letiště Jičín.  

 

►Vzato na vědomí . 

 

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec 

Králové 
Požadujeme respektovat ochranné pásmo 6 m od břehové čáry toku.   

 

►Vzato na vědomí . 

 

 

 

A. 2.  Vyhodnocení stanovisek uplatněných k veřejnému projednání návrhu  
Územního plánu Veliš  

 
Veřejné projednání návrhu Územního plánu Veliš, včetně Vyhodnocení vlivů Územního 

plánu Veliš udržitelný rozvoj území, se konalo dne 2.2.2016.  

 

STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ  VYHODNOCENÍ 

Městský úřad Jičín,   odd. stát. památkové péče, Žižkovo nám. 18            

506 01 Jičín  
8.2.2016, č.j. MuJc/2016/485/SPP/BrK/7 
 

Souhlasí. Požaduje upřesnit identifikaci nemovité kulturní památky 

nacházející se na řešeném území –vyznačit ochranné pásmo zříceniny hrade 

Veliš, zámku ve Vokšicích a kostela sv. Václava.do textové části doplnit 

přesnou identifikaci nemovité kulturní památky kostela sv. Václava ve 

smyslu stanoviska.  

 

►V regulativech funkčního využití 

plochy bude doplněna charakteristika 

venkovského bydlení v návaznosti na 

stávající zástavbu. 

 

►Kulturní památky jsou zakresleny 

dle MINIS. V grafické části návrhu je 

vyznačeno ochranné pásmo kulturních 
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Doporučeno doplnit upřesnění pojmu venkovského bydlení s ohledem na 

místní tradici a stanovit podmínku zpracování územní studie také pro 

zastavitelné plochy Z3, Z8 a Z10.   

 

památek.   
 

►do textové části bude doplněna 

podmínka zpracování územní studie 

na lokalitu Z3, která je navržena 

v území ochranného pásma kulturní 

památky. 

 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního 

plánování a stavebního řádu Pivovarské náměstí 1245, Hradec 

Králové,  
ze dne 4.2.2016, č. j. KUKHK-5608/UP/2016  

 

Z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní 

vztahy, souladu s Politikou územního rozvoje ČR a územně plánovací 

dokumentací vydanou krajem nemá k upravenému návrhu Územního plánu 

Veliš pro veřejné projednání zásadních připomínek.   

 

 
 

 

 

 

 

►Vzato na vědomí. 

 

  

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a 

Pardubického, Wonkova 1142/1, Hradec Králové 

ze dne 5.1.2016, č. j. SBS 40729/2015/OBÚ-09/1 

 

Bez připomínek. 

 

 

 
►Vzato na vědomí.  

Ministerstvo zemědělství, Státní pozemkový úřad, Husinecká 

1024/11a, Praha 3    
ze dne 28.1.2016, č. j.SPU 040561/2016 

 
Sdělujeme, že výsledky pozemkových úprav byly promítnuty do 

předloženého Návrhu územního plánu Veliš a Pozemkový úřad v Jičíně nemá 

k částem řešení, které byly změněny od společného jednání připomínky.   

 

 

 

 

 
►Vzato na vědomí. 

PŘIPOMÍNKY OSTATNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ VYHODNOCENÍ 

RWE Gas Net s.r.o. Klíšská 940/96401 17 Ústí nad Labem 
 č. j. 5001242905, ze dne 25.1.2016 
Požadujeme respektovat stávající plynárenská zařízení včetně jejich 

ochranných a bezpečnostních pásem, zakreslit plynárenská zařízení 

v aktuálním stavu (přílohou je orientační snímek polohy plynárenského 

zařízení v měřítku 1.15000 

 

 

►Vzato na vědomí .  

Požadavek zákresů sítí je součástí 

návrhu územního plánu. 

 

Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59,  

500 04 Hradec králové – Plačice 
ze dne 18.1.2016, č. j.SUSKHK/11773/15/PO/MS UP 1-16/1 

Souhlasí za podmínky, že zástavba bude navržena tak, aby nebylo třeba 

provádět opatření na negativní účinky silničního provozu a vlivů z pozemních 

komunikací (povrchová voda). 
   

 

►Vzato na vědomí .  

Požadavek je návrhem respektován. 

Krajské ředitelství Policie KH kraje, územní odbor Jičín, 

dopravní inspektorát 
ze dne 17.1.2016, č. j. KRPH-8582/ČJ-2016-050406 

 

Nemá námitky. 

 

 

►Vzato na vědomí .  
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A. 3.  Dotčené orgány, které v daných lhůtách nevyužily možnost uplatnit svá 
stanoviska  


  

 Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor péče o krajinu, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

Vyhodnocení pořizovatele: Návrhem změny nejsou poškozovány veřejné zájmy 

hájené touto správou.  
  

 Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj, Jana Černého 370/40, 503 41 

Hradec Králové 

Vyhodnocení pořizovatele: Návrhem změny nejsou poškozovány veřejné zájmy 

hájené touto správou.  

  

 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
Vyhodnocení pořizovatele: Návrhem změny nejsou poškozovány veřejné zájmy 

hájené touto správou.  

  

 

A. 4.  Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů k návrhu rozhodnutí o 
námitkách a k návrhu vyhodnocení připomínek dle § 53 odst. 1 stavebního 
zákona po veřejném projednání  
 

Souhlasná stanoviska dotčených orgánů: 

 

 Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního 

řádu, oddělení územního plánování, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové,  

ze dne 1.3.2016, č. j. KUKHK-8207/UP/2016 

 

 Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín, 

ze dne 26.2.2016, č. j. Kunc/2016/5002/SPP/BrK/5 

 

Pořizovatel po přezkoumání návrhu Územního plánu Veliš dle § 53, odst. 4 došel k 

závěru, že územní plán je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se 

stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. V návrhu Územního 

plánu Veliš je dbáno na vhodné vymezení ploch z urbanistického a funkčního hlediska, 

na organické začlenění lokalit do stávající struktury obce, zejména ve vztahu k 

přírodním, historickým a kulturním podmínkám území. Požadavky dotčených orgánů 

uvedené v jejich stanoviscích byly do návrhu Územního plánu Veliš zapracovány. 

 
B. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 
 
B. 1.  Námitky uplatněné při veřejném projednání dle § 52 odst. 3 stavebního 
zákona  
 

Nejpozději do 7 dnů, tj. do 9.2.2016, ode dne konání veřejného projednání návrhu  Územního 

plánu Veliš, které se uskutečnilo 2.2.2016, mohli vlastníci pozemků a staveb dotčených 

návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit své námitky, ve kterých 

muselo být uvedeno odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva 

a vymezení území dotčeného námitkou. V zákonné lhůtě nebyly námitky podány.  
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C. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 
 
 
C. 1. Připomínky uplatněné k návrhu Územního plánu Veliš ke společnému 

jednání dle § 50 odst. 3 stavebního zákona  
 

K návrhu Územního plánu Veliš ke společnému jednání mohl každý, v souladu s veřejnou 

vyhláškou ze dne 11.3.2015 uplatnit u pořizovatele připomínky. Připomínky veřejnosti podle 

ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona nebyly uplatněny.  

 

 

 

 

C. 2. Připomínky uplatněné při veřejném projednání dle § 52 odst. 3 
stavebního zákona  
 
Nejpozději do 7 dnů, tj. do 9.2.2016, ode dne konání veřejného projednání návrhu Územního 

plánu Veliš, které se uskutečnilo 2.2.2016, mohl každý uplatnit své připomínky.  

V zákonné lhůtě nebyla uplatněna žádná připomínka. 

 

 

 


