SoD č.KALIŠTĚ/16/12/21 Příloha č.1 PODROBNÝ HARMONOGRAM POŘÍZENÍ A ZPRACOVÁNÍ ÚP KALIŠTĚ
Výkonová
Činnost
Datum
pozn.
Obsah
fáze
týdny
Podepsání
2.dodatku
smlouvy
o
dílo
17.7.2017
5 21.8.2017 odevzdáno
VF1
Doplňující průzkumy a rozbory
5 25.9.2017 odevzdáno
VF2a.1
Návrh ÚP pro společné jednání - pracovní verze
VF1a
Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu Kaliště na udržitelný
rozvoj území (VVURÚ)
odevzdáno
VF1b
Vyhodnocení vlivů územního plánu Kaliště na životní prostředí (SEA)
VF1c
Vyhodnocení vlivů územního plánu Kaliště na evropsky významné lokality
5 30.10.2017
(NATURA 2000)
5 4.12.2017 odevzdáno
Návrh ÚP pro společné jednání - finální verze (vč.VF1a,b,c)
VF2a.2
Podepsání 3.dodatku smlouvy o dílo
3.4.2018
VF2a.2.0 Zpracování PODROBNÉHO HARMONOGRAMU POŘIZOVÁNÍ A
3.4.2018
ZPRACOVÁNÍ ÚP KALIŠTĚ
Zpracovatel ÚP VF2a.2.1 Návrh ÚP pro společné jednání - upravená finální verze (vč.VF1a,b,c)
úprava na
základě schůzky
3 23.4.2018 zastupitelů
kontrola ÚP
Pořizovatel pořídí pro obec zpracování návrhu ÚP (a vyhodnocení vlivů na
pořizovatelem a
udržitelný rozvoj území
příp. požadavky
2
7.5.2018 na úpravy *)
Pořizovatel oznámí místo a dobu společného jednání o návrhu ÚP (a
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává) nejméně
15 dnů předem DO, KÚ, SO i obci. KÚ zároveň předá návrh ÚP pro
posouzení (a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se
zpracovává).
2 21.5.2018
*)
Společné jednání o návrhu ÚP
0 21.5.2018 *)
22.5.2018
Pořizovatel vyzve DO k uplatnění stanovisek do 30 dnů ode dne jednání. SO
ve stejné lhůtě uplatní připomínky. Pořizovatel doručí návrh ÚP (a
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává) veřejnou
vyhláškou. Do 30 dnů ode dne doručení může každý uplatnit připomínky.
4 18.6.2018 *)
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Pokud se zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,
pořizovatel zašle stanoviska, připomínky a výsledky konzultací příslušnému
úřadu jako podklad pro vydání stanoviska k návrhu koncepce podle § 10g
zák. o posuzování vlivů na ŽP. Příslušný úřad uplatní stanovisko do 30 dnů od
obdržení podkladů. (Lhůta se může ze závažných důvodů prodloužit max. o
30 dnů).
KÚ zašle pořizovateli stanovisko z hlediska koordinace využívání území s
ohledem na širší územní vztahy, souladu s PÚR, ZÚR, do 30 dnů od obdržení
stanovisek, připomínek a výsledků konzultací.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky
projednání. Zajistí řešení případných rozporů (a vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává) a na základě výsledků zajistí
upravení návrhu.
Zpracovatel ÚP provede upravení návrhu pro veřejné projednání
Upravený a posouzený návrh ÚP (včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území, pokud se zpracovává) a oznámení o konání veřejného
projednání doručí pořizovatel veřejnou vyhláškou.
Veřejné projednání se koná nejdříve 15 dnů ode dne doručení.
K veřejnému projednání pořizovatel přizve jednotlivě obec, DO, KÚ a SO
nejméně 30 dnů předem.
Námitky mohou podat pouze dotčené osoby (vlastníci pozemků a staveb
dotčeni návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti).
Nejpozději 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit
připomínky a dotčené osoby námitky s odůvodněním. DO a KÚ uplatní ve
stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání (§
50) změněny.
Pořizovatel s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání a zpracuje
návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k
návrhu ÚP …x dnů.
Návrhy doručí DO a KÚ a vyzve je aby ve lhůtě 30 dnů od obdržení uplatnili
svoje stanoviska.
Pokud je to nezbytné, pořizovatel zajistí úpravu návrhu ÚP dle výsledků
projednání. Dojde-li na základě veřejného projednání k podstatné úpravě
návrhu ÚP, pořizovatel si vyžádá stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny
…cca 30 dnů.
Vyhodnocení námitek, návrh rozhodnutí o námitkách
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21.6.2018

*)

8

13.8.2018 *)

4
4

10.9.2018 *)
8.10.2018 Zpracovatel ÚP

1 15.10.2018 *)
0 16.10.2018 *)
4 13.11.2018 *)
14.11.2018
*)

1 20.11.2018 *)
21.11.2018
4 18.12.2018 *)
5

22.1.2019 *)

4
3

19.2.2019 *)
12.3.2019 *)

Ten posoudí zda má být upravený návrh posuzován z hlediska vlivů na ŽP,
případně stanoví podrobnější požadavky. Upravený návrh se v rozsahu těchto
úprav projedná na opakovaném veřejném projednání dle § 52. Je-li na
základě projednání nutné návrh ÚP přepracovat, postupuje se obdobně dle §
51 odst.3. …x dnů.
Pořizovatel přezkoumá soulad návrhu ÚP s PÚR, ZÚR, cíli a úkoly územního
plánování, požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v
území, požadavky na ochranu nezastavěného území, požadavky SZ a jeho
vyhlášek, zvláštních předpisů a stanovisky DO, případně výsledky rozporů.
Zpracovatel ÚP provede upravení návrhu po veřejném projednání
Pořizovatel předloží ZO návrh na vydání ÚP s odůvodněním.
ZO vydá ÚP po ověření, že není v rozporu s PÚR, ZÚR, nebo výsledky řešení
rozporů, stanovisky DO a KÚ …x dnů.
Nabytí účinnosti
Platnost ÚP

opakované
veřejné
projednání - ano
17

20.7.2019

4 20.8.2019 *)
4 20.9.20019 Zpracovatel ÚP
1 27.9.2019 *)
2 15.10.2019 *)
2 30.10.2019 *)
79 30.10.2019 *)

*) Termíny, závislé na součinnosti třetí strany jsou orientační a nepodléhají smluvním sankcím.
Pro zpracovatele jsou závazné doby činností v rámci jednotlivých výkonových fází.
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