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Dobrý den,

reagujeme tímto na vaši žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacích.

Text žádosti:
Žadatel dle zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tímto žádá
povinný subjekt o zaslání návrhu změny č. 2 územního plánu Běleč (finální podoba vydána v září 2018), a to

1. v podobě v jaké byl zveřejněn pro účely společného jednání dle § 50 stavebního zákona a 
2. v podobě, v jaké byl návrh zveřejněn pro účely veřejného projednání dle § 52 stavebního zákona. 

Poskytnutí požadovaných informací preferuje žadatel v elektronické podobě, zasláním do datové schránky žadatele:
auwd5w7.

Text odpovědi na otázku č. 1:
Na úřední desce byl dne 6. října 2016 zveřejněn a 24. listopadu 2016 sejmut dokument

Územní plán Běleč – změna č. 2 – návrh pro společné jednání

Na elektronické úřední desce (http://www.obecbelec.cz/deska/) dokument visí dosud.

Po  tuto  dobu byl  na  webové  stránce  http://www.obecbelec.cz/uzemni-plan/  zveřejněn návrh  pro  společné
jednání.  Dokumenty,  na které jednotlivé hypertextové  odkazy vedou,  jsou od té  doby trvale  umístěny na
webových stránkách obce, tudíž odkazy jsou trvale platné.

Územní plán - změna č. 2 - návrh pro společné jednání

• Textová část - výrok 
• Textová část - odůvodnění 
• Textová část - odůvodnění - srovnávací text 
• Výkres základního členění 
• Hlavní výkres 
• Koordinační výkres 
• Výkres širších vztahů 
• Výkres záboru půdního fondu 

Text odpovědi na otázku č. 2:

http://www.obecbelec.cz/uredni-deska/ob-2016-uzemni-planovani-zmena-c-2-12-navrh-vyhlaska.pdf
http://www.obecbelec.cz/dl/ob-2016-uzemni-planovani-zmena-c-2-12-navrh-2c-vykres-predpokladanych-zaboru-pudniho-fondu.pdf
http://www.obecbelec.cz/dl/ob-2016-uzemni-planovani-zmena-c-2-12-navrh-2b-vykres-sirsich-vztahu.pdf
http://www.obecbelec.cz/dl/ob-2016-uzemni-planovani-zmena-c-2-12-navrh-2a-koordinacni-vykres.pdf
http://www.obecbelec.cz/dl/ob-2016-uzemni-planovani-zmena-c-2-12-navrh-1b-hlavni-vykres.pdf
http://www.obecbelec.cz/dl/ob-2016-uzemni-planovani-zmena-c-2-12-navrh-1a-vykres-zakladniho-cleneni-uzemi.pdf
http://www.obecbelec.cz/dl/ob-2016-uzemni-planovani-zmena-c-2-12-navrh-03-textova-cast-srovnavaci-text.pdf
http://www.obecbelec.cz/dl/ob-2016-uzemni-planovani-zmena-c-2-12-navrh-02-textova-cast-oduvodneni.pdf
http://www.obecbelec.cz/dl/ob-2016-uzemni-planovani-zmena-c-2-12-navrh-01-textova-cast-vyrok.pdf


Na úřední desce byl dne 1. února 2017 zveřejněn a 16. března 2017 sejmut dokument

Územní plán Běleč – změna č. 2 – návrh pro veřejné jednání

Na elektronické úřední desce (http://www.obecbelec.cz/deska/) dokument visí dosud.

Po  tuto  dobu  byl  na  webové  stránce  http://www.obecbelec.cz/uzemni-plan/  zveřejněn  návrh  pro  veřejné
projednání. Dokumenty, na které jednotlivé hypertextové odkazy vedou, jsou od té doby trvale umístěny na
webových stránkách obce, tudíž odkazy jsou trvale platné.

Územní plán - změna č. 2 - návrh pro veřejné jednání

• Textová část - výrok 

• Textová část - odůvodnění 

• Textová část - odůvodnění - srovnávací text 

• Výkres základního členění 

• Hlavní výkres 

• Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření 

• Koordinační výkres 

• Výkres širších vztahů 

• Výkres záboru půdního fondu 

S pozdravem a přáním hezkého dne

………………………………………………..
Stanislav Šmejkal, starosta obce
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