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OZNÁMENÍ 

5. úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Náměšť nad Oslavou 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  

 
Odbor výstavby a územního rozvoje Městského úřadu Náměšť nad Oslavou je v souladu s § 6 odst. 1 písm. b) a ve 
smyslu § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“) pořizovatelem územně plánovacích podkladů. Dle § 25 stavebního zákona 
patří mezi územně plánovací podklady mimo jiné územně analytické podklady, které se v souladu s § 27 
stavebního zákona pořizují pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností v podrobnosti a rozsahu 
nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních plánů. 

Podle § 27 odst. 3 stavebního zákona údaje o území poskytuje pořizovateli orgán veřejné správy, jím zřízená 
právnická osoba a vlastník dopravní a technické infrastruktury v digitální formě bezodkladně po jejich vzniku nebo po 
jejich zjištění, přitom zodpovídá za jejich správnost, úplnost a aktuálnost. Grafická část se poskytuje ve vektorové 
formě v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální. Údaje o území mohou být použity pro 
činnost orgánů veřejné správy, založení a vedení technické mapy a pro činnost projektanta územně plánovací 
dokumentace a územní studie. 

V souladu s § 28 stavebního zákona pořizovatel nejpozději do 4 let od poslední úplné aktualizace pořídí další 
úplnou aktualizaci územně analytických podkladů. Aktuální ÚAP jsou k nahlédnutí na 
http://hsmap.cz/app/namest/uap_2016/uvod.php. 

Tímto Vás v souladu s § 28 odst. 2 vyzíváme k potvrzení správnosti, úplnosti a aktuálnosti Vámi 
poskytovaných údajů o území v souladu s přílohami 1-3 vyhlášky č. 500/2006 Sb., a to ve lhůtě do 3 měsíců.  

V souladu s § 27 odst. 2 stavebního zákona údaje o území jsou informace nebo data o stavu území, o právech  
a povinnostech a omezeních, která se váží k určité části území, například ploše, pozemku, přírodnímu útvaru nebo 
stavbě. Údaje o území vznikla nebo byla zjištěna zejména na základě právních předpisů a dále informace nebo 
data o záměrech na provedení změny v území. Údaje o území zahrnují i informace o jejich vzniku, pořízení, 
zpracování, případném schválení nebo nabytí platnosti a účinnosti. 

Dle § 28 odst. 3 poskytovatel údajů, který nesplní povinnost podle § 27 odst. 3, nebo prokáže-li se, že poskytovatel 
údajů neupozornil na nesprávnost údajů o území jím poskytnutých podle odstavce 2, je povinen uhradit z toho 
vyplývající náklady na aktualizaci a změny územně plánovací dokumentace a na aktualizaci územně analytických 
podkladů. 

Vlastník technické infrastruktury dle § 185 odst. 2 poskytuje pořizovateli v grafickém vyhotovení polohopisnou 
situaci technické infrastruktury v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální v měřítku 
katastrální mapy, případně v měřítku podrobnějším. 

Žádáme poskytovatele údajů o území, aby z popisu dat bylo zřejmé, o jaký konkrétní údaj o území se jedná. 

Poskytovatelům údajů o území, kteří nejsou známi, se doručuje veřejnou vyhláškou. Obce žádáme o zveřejnění 
veřejné vyhlášky po dobu 3 měsíců na úřední desce. 

 „otisk úředního razítka“ 
          Mgr. Zdeněk Kundera 

       vedoucí oddělení úřadu územního plánování 
           odbor výstavby a územního rozvoje 

http://hsmap.cz/app/namest/uap_2016/uvod.php
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Rozdělovník:  
 

Město Náměšť nad Oslavou 
Městys Mohelno 
Obec Březník 
Obec Čikov 
Obec Hartvíkovice 
Obec Hluboké 
Obec Jasenice 
Obec Jinošov 
Obec Kladeruby nad Oslavou 
Obec Kralice nad Oslavou 
Obec Kramolín 
Obec Krokočín 
Obec Kuroslepy 
Obec Lesní Jakubov 
Obec Lhánice 
Obec Naloučany 
Obec Ocmanice 
Obec Okarec 
Obec Popůvky 
Obec Pucov 
Obec Rapotice 
Obec Sedlec 
Obec Studenec 
Obec Sudice 
Obec Třesov 
Obec Vícenice u Náměště nad Oslavou 
Obec Zahrádka 
 
Ministerstvo životního prostředí 
Ministerstvo zemědělství 
Ministerstvo dopravy ČR 
Ministerstvo obrany ČR 
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva obrany ČR 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Ministerstvo zdravotnictví 
Ministerstvo vnitra 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor kultury 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství 
Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí a živnostenský 
Agentura pro podporu podnikání a Investic Czechinvest 
Národní památkový ústav 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
Státní pozemkový úřad 
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 
Český hydrometeorologický ústav 
Český úřad zeměměřický a katastrální 
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. 
Český statistický úřad 
Úřad zdravotnických informací a statistiky ČR 
Česká geologická služba 
DIAMO, s.p. 
ČEZ, a.s. 
Správa úložišť radioaktivních odpadů 
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
E.ON Distribuce, a.s. 
PREdistribuce, a.s. 
Správa železniční dopravní cesty, s.o. 
České dráhy, a.s. 
Armádní servisní, p.o. 
Úřad pro civilní letectví 
GasNet, s.r.o. 
GridSerivces, s.r.o. 
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innogy Česká republika, s.r.o. 
MND, a.s. 
ČEPS, a.s. 
NET4GAS, s.r.o. 
MERO ČR, a.s. 
ČEPRO, a.s. 
O2 Czech Republic, a.s. 
Vodafone Czech Republic, a.s. 
T-Mobile Czech Republic, a.s. 
České radiokomunikace, a.s. 
ČD – Telematika, a.s. 
Dial Telecom, a.s. 
SITEL, spol. s r.o. 
Itself, s.r.o. 
CETIN, a.s. 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Státní plavební správa – ředitelství 
Klub českých turistů 
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina 
Krajské ředitelství Policie ČR 
Povodí Moravy 
Vodárenská akciová společnost, a.s. 
Vodovody a kanalizace Třebíč 
Vodovody a kanalizace Jasinka 
Svazek obcí Hluboké-Krokočín-Újezd u Rosic 
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice 
LESY ČR, s.p. 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina 
Státní energetická inspekce 
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina 
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