MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK
Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
Odbor regionálního rozvoje a investic
Úřad územního plánování

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------č.j.: ORRI/41695-16/sud ORRI/5562-2016

Vyřizuje: Lucie Šudomová /tel. 412 356 248 Datum : 14.11.2016

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ A VÝZVA

4. ÚPLNÁ AKTUALIZACE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ
OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ RUMBURK

Městský úřad Rumburk, odbor regionálního rozvoje a investic, jako úřad územního plánování obce s
rozšířenou působností města Rumburk, pořizuje ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b), podle § 27 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen “stavební zákon“), a podle
§ 4 a § 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů vyhlášky č. 458/2012 Sb., územně
analytické podklady ( dále jen „ÚAP“) pro správní obvod obce s rozšířenou působností Rumburk (dále jen
„ORP Rumburk“).
V souladu s ustanovením § 28 odst. 2 stavebního zákona, odbor regionálního rozvoje a investic, úřad
územního plánování Městského úřadu Rumburk jako příslušný pořizovatel ÚAP ORP Rumburk tímto
oznamuje
orgánům veřejné správy, jimi zřízeným právnickým osobám a vlastníkům dopravní a technické infrastruktury
(dále jen „poskytovatel údajů“) záměr pořízení 4. úplné aktualizace územně analytických podkladů a
současně
vyzývá
poskytovatele údajů o území k potvrzení správnosti, úplnosti a aktuálnosti dříve předaných údajů o území,
případně k poskytnutí nových aktuálních údajů o území, a to následovně:
-

v případě, že došlo ke změně údajů o území od jejich posledního poskytnutí, nebo pokud vznikly zcela
nové jevy, které jsou územně analytickými podklady sledovány, aby aktualizované nebo nové údaje
pořizovateli ve smyslu § 27 odst. 3 stavebního zákona, bezodkladně předal spolu s nově vyplněným a
potvrzeným pasportem údajů o území (tj. poskytovatel údajů vyplní a potvrdí celý nový pasport údajů
o území dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb.);

-

v případě, že nedošlo ke změně údajů o území od jejich posledního poskytnutí, v pasportu údajů o území
dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., potvrdil tuto skutečnost a zároveň potvrdil jejich nadále
trvající správnost, úplnost i aktuálnost (tj. poskytovatel údajů vyplní a potvrdí pouze oddíl III. pasportu
údajů o území dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb.);

- též oznámil pořizovateli své případné záměry v území (vč. záměrů na vymezení zastavitelných ploch)
a to nejpozději

do 3 měsíců od doručení této výzvy

Pokud takto poskytovatelé údajů o území neučiní ve lhůtě do 3 měsíců od doručení této výzvy, má se za to, že
správnost, úplnost a aktuálnost údajů o území potvrdili (§ 28 odst. 2 stavebního zákona).
Pořizovatel ÚAP v dané souvislosti upozorňuje poskytovatele údajů o území na sankce stanovené v § 28 odst.
3 stavebního zákona, podle kterých poskytovatel údajů, který nesplní povinnost bezodkladného poskytnutí
údajů podle § 27 odst. 3 stavebního zákona, nebo prokáže-li se, že neupozornil na nesprávnost údajů podle §
28 odst. 2 stavebního zákona, je povinen uhradit z toho vyplývající náklady na aktualizaci a změny územně
plánovací dokumentace a na aktualizaci územně analytických podkladů.
Dále upozorňujeme, že podle ust. § 27 odst. 3 stavebního zákona údaje o území poskytuje pořizovateli
poskytovatel údajů především v digitální formě bezodkladně po jejich vzniku nebo jejich zjištění, přitom
zodpovídá za jejich správnost, úplnost a aktuálnost.
Podle ustanovení § 27 odst. 4 a § 185 odst. 2 stavebního zákona má vlastník technické infrastruktury
poskytnout úřadu územního plánování v grafickém vyhotovení polohopisnou situaci technické infrastruktury a
souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (JTSK) v měřítku katastrální mapy, případně
v měřítku podrobnějším.

Vysvětlení pojmů:
Poskytovateli údajů jsou orgány veřejné správy, jimi zřízené právnické osoby, vlastníci technické a dopravní
infrastruktury (tedy i obce, které vlastní např. vodovody, kanalizace, ČOV, komunikace atd.).
Údaje o území jsou informace nebo data o stavu území, o právech, povinnostech a omezeních vážících se k
území, která vznikla nebo byla zjištěna na základě právních předpisů. Jsou to například údaje o trasách
inženýrských sítí a jejich ochranných pásmech atd. Do údajů o území dále patří informace nebo data o
záměrech na provedení změny v území. Údaje o území vždy zahrnují i informace o jejich vzniku, pořízení,
schválení nebo nabytí platnosti a účinnosti.

Doplňující informace:
Na závěr bychom Vás chtěli požádat o potvrzení aktuálnosti již předaných údajů o území či předání nových
aktuálních údajů o území v době co nejkratší, tak abychom údaje mohli co nejdříve zapracovat.
Domníváte-li se, že nejste poskytovatelem údaje o území, informujte nás o tom, příp. nás odkažte na
skutečného poskytovatele údajů o území, je-li Vám znám.
Data zasílejte na adresu Městského úřadu Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, datová schránka
Městského úřadu Rumburk, nebo na e-mail : lucie.sudomova@rumburk.cz

Toto oznámení a výzva jsou určeny všem poskytovatelům údajů, kteří mají zákonnou povinnost poskytovat
údaje o území a oznámení a výzva jim nebyly doručeny přímo.

Tento dokument bude vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Rumburk a na úředních deskách všech obcí
ve správním území ORP Rumburk a současně v úplné podobě (včetně Přílohy č. 1 Část A vyhlášky č.
500/2006 Sb., (přehled sledovaných jevů ÚAP) a Přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., (pasport údaje o
území) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města Rumburk
http://www.rumburk.cz pod odborem regionálního rozvoje a investic, územně plánovací dokumentace a
územně plánovací podklady a to po dobu 15 dní + 3 měsíce. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost
považuje za doručenou.

Příloha:
1) Sledované jevy k ÚAP (Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.)
2) Pasport údaje o území (Příloha č. 2 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.)

Lucie Šudomová
Oprávněná úřední osoba
Odbor regionálního rozvoje a investic
Úřad územního plánování
Městského úřadu Rumburk

Na úřední desce příslušného úřadu,
(razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení)

v y v ě š e n o dne:

…………………

s e j m u t o dne:

………………….

Na elektronické úřední desce příslušného úřadu,
(razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení)

v y v ě š e n o dne:

…………………

Veřejnou vyhláškou:
Případní ostatní (neznámí) poskytovatelé

s e j m u t o dne:

………………….

