Černolice - poznámkv k územnímun|ánu
Přehled dosavadníchpracína územnímplánu:
.

průzkumyarozbory (firma RoSI s.r.o.,0|l|995)
dílčí

.

problémovámapa a předběžnýnávrh na úrovniurbanistickéstudie(doc. Mužík,07l1995)

-

koncept územníhoplánu (doc. Mužík, 02l|999) _ koncept projednán, závěrem nebylo vydání
soubornéhostanoviska, tehdejšínadÍízenýorgán (okr. úřad Praha - západ) shledal nedostatky,
kvůli kteým lze tuto etapupovažovatpouze zaurb. studii)

-

v r. 2003 zastupitelswo obce rozhodlo o potřebě dopracovat územníplán

-

zadání sfunkcí soubornéhostanoviska (M. Sa|aba,0812004) _ |. verze zadáni ve smyslu
postupu nadÍíz'orgánu),projednáno(viz tabulka vyhodnocenízpodzimu2004),po
doporučeného
vyhodnocení připomínek a námitek dospělo Zo s projektantem k tomu, že zadáni bude
přepracováno a doplněno tak, aby vyjadřova|o připomínky oŽp HzleÚ Černošicea oŽp rÚ ste.
kraje,ýkajicí se z většíčástivelikosti návrhoqýchploch

-

2.pracovní verze návrhu zadání(M. Salaba, 05/2005)- upraveno se zoh|edněnímstanovisekk 1.
verzi' sjejich vyhodnocením, změna rozsahu návrhoých p|och - projednáno pouze interně
v zastupitelstvu obce' doporučenídalších úprav' také s ohledem na zjišťováníhistorického
majetkuobce

-

upravený návrh zadání (M. Salaba, 0412006)_ provedenéúpravy,dohodnuto, že tato Verze se
Znovu projedná s dotčenými orgány a da|šími,následně schvá|ené zadání bude závazným
podkladem pro návrh územníhoplánu, se zahájením projednání zadání se čekalo na vyřešení
majetkových otázek (rozvojové plochy v zadání by se upravily podle potvrzení pozemků ve
vlastnictvíobce) a na úpravukoncepcevodníhohospodářství(rovněžpro Zapracovánído zadáni)

od 1. l. 2007 p|atínový stavebnízákon (zák. ě. 18312006Sb.), včetněprováděcíchpředpisů(zejména
vyhl. č. 50012006Sb., o územněanalytických podkladech' územněplánovacídokumentacia způsobu
evidence územněplánovací činnosti)'Mimo jiné nově upravuje formální i obsahovénáležitostipři
poÍízení
územněplánovacídokumentaceobcí.Konkrétněz toho r,yplývá např. toto:
-

pořizovatelemmohou b1ýtobcejen v případě,pokud jejich úředníksplňuje kva|ifikačnípožadavky
pro výkon územněplánovací činnosti,nebo obec uzavÍe smlouvu s |'zickou nebo právnickou
osobou splňujícíkvalifikačnípožadavky ($ 24 SZ)

-

v danémpřípadědoporuěujiprvotníkonzu|tacina přís|ušném
úřaduúzemníhop|ánování(odb. úz.
plánování a stavebníhořádu zřejmě JUDr. Dana Kučerová' Podskalská 19, tel, 22|982229),
předmětem by měly byt Vto okruhy otázek:
.

je MěÚ Černošice
jako příslušnýoRP schopen zajistit pořizovatelskou ěinnost pro obec
Černolice?

r

doporučenídalšíhoformálníhopostupu (vzh|edemk dosavadnírozpracovanosti)'co lze
vvužít.kdenavázaÍ'',

Pozn.: Přechodná ustanovení zákona a metodický pokyn MMR ČR stanovují,jak postupovat u
rozpracovanýchúzemníchplánů (viz tab. ,'Ap|ikace přechodných ustanovenístavebníhozákona při
pořizování územníhop|ánu..)

