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OZNÁMENÍ O AKTUALIZACI ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 

ORP VELKÉ MEZIŘÍčí 

IV. úplná aktualizace - 2016 

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje, jako příslušný úřad 
úzenmího plánování dle § 6 odst. (I) písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebnim hidu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon") a příslušný 
pořizovatel územně analytických podkladů dle § 27 odst. 1 stavebního zákona, Vám tímto 
oznamuje, že v souladu s § 28 stavebního zákona pořizuje úplnou aktualizaci územně 
analytických podkladů (dále jen "ÚAP") pro správní území ORP Velké Meziříčí. 

V souladu s § 28 odst. (2) stavebního zákona vyzýváme poskytovatele ÚAP : 

k potvrzení správnosti, úplnosti a aktuálnosti Vámi poskytnutých údajů o území ve lhůtě do 
3 měsíců od doručení tohoto oznámení. V případě, že tak neučiníte, budeme mít za to, že 
Vámi naposledy předané údaje o území, které od Vás máme v současné době k dispozici jsou 
správné, úplné a aktuální a budou použity při aktualizaci podkladů pro "Rozbor udržitelného 
rozvoje území obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí" a pro zpracování aktualizace 
samotného "Rozboru udržitelného rozvoje území obce s rozšířenou působností Velké 
Meziříčí" . 

nebo v případě, že ke změně údajů o území od jejich posledního předání došlo, aby nově 
aktualizované údaje výše uvedenému pořizovateli ÚAP byly předány ve smyslu § 27 
stavebního zákona bezodkladně (nejlépe v digitální podobě) spolu s nově vyplněným a 
potvrzeným pasportem údajů o území dle Přílohy č. 2 vyhlášky č . 500/2006 Sb. 

Dále si Vás dovolujeme upozornit, že dle § 28 odst. (3) stavebního zákona: "Poskytovatel údajů, 

který nesplní povinnost podle § 27 odst. (3) stavebního zákona, nebo prokáže-li se, že 
poskytovatel údajů neupozornil na nesprávnost údajů o území jim poskytnutých podle § 28 odst. 
(2), je povinen uhradit z toho vyplývající náklady na aktualizace a změny územně plánovací 
dokumentace a na aktualizaci územně analytických podkladů. " 
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Dále upozorňujeme, že záměry na provedení změny v území jsou též součástí údajů o území a 
měly by být též poskytnuty (§ 27, odst. (2) stavebního zákona). 

Poučení: 

Údaje o území podle § 27 stavebního zákona je povinen poskytnout pořizovateli ÚAP orgán 
veřejné správy, jím zřízená právnická osoba a dále vlastník dopravní a technické infrastruktury 
(dále jen" poskytovatel údajů") především v digitální formě bezodkladně po jejich vzniku nebo 
po jejich zjištění (jako záměr na realizaci), přitom zodpovídá za jejich správnost, úplnost a 
aktuálnost. 

Vlastník technické infrastruktury poskytuje úřadu územního plánování v grafickém vyhotovení 
polohopisnou situaci technické infrastruktury v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické 
sítě katastrální mapy (S-JTSK), případně v měřítku podrobnějším. 

Vyžadované údaje o území nebo technické a dopravní infrastruktuře a záměrech v území dle § 27 
stavebního zákona jsou vyspecifikovány v příloze č . 1 A) vyhlášky Č. 500/2006 Sb. a musí 
obsahovat: 

• textovou část, která obsahuje popis údaje o území 
• grafickou část (poknd je údaj o území zobrazitelný v mapovém podkladu), která obsahuje 

zobrazení údaje o území včetně použitého měřítka a legendy 
• informace o jeho vzníku, pořízení , zpracování, případném schválení nebo nabytí 

účinnosti, obsažené v pasportu údaje o území; správnost použitého údaje o území, nebo 
technické a dopravní infrastruktuře se potvrzuje v pasportu údaje o územÍ, jehož obsah je 
stanoven v příloze č . 2 vyhlášky Č . 500/2006 Sb. - tento pasport je nedílnou součástí 
poskytnutých podkladů . 

Poskytnuté údaje může pořizovatel ÚAP použít jen pro územně plánovací činnost, založení a 
vedení technické mapy a pro činnost projektanta územně plánovací dokumentace a územní 
studie. 

Pro porovnáni aktuálnosti poskytnutých dat, jsou ÚAP umístěny na webové adrese: 
http://www.velkemezirici.czlmestsky -uradJuzemni -p I anovan i/uzemne-anal yti cke-podklady. 
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