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1) Základní informace
Správní orgán - obec:

Obec Pertoltice
starosta obce, pan Viktor Podmanický

Katastrální území:

Dolní Pertoltice, Horní Pertoltice

Orgán příslušný k vydání:

Zastupitelstvo obce Pertoltice

Pořizovatel:

Městský úřad Frýdlant – odbor stavebního úřadu a ŽP,
oddělení úřadu územního plánování
Simona Stočková

2) Postup pořízení
O pořízení „Vymezení zastavěného území obce Pertoltice“ (dokladová část A) ve smyslu § 59
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), byl
požádán Úřad územního plánování MěÚ Frýdlant přípisem Obce Pertoltice zn.VL3/2015 ze
dne 31.3. 2015.
K novému vymezení zastavěného území obce přistoupila obec Pertoltice z důvodu žádosti
společnosti Střelnice Pertoltice s.r.o., která požádala revizi vymezení zastavěného na
plochách bývalé střelnice Pertoltice.
Po předání mapových podkladů projednal Úřad územního plánování Návrh vymezení ZÚ
s obcí a přistoupil k jeho projednání.
Projednání návrhu „Vymezení zastavěného území obce Pertoltice“
Oznámením ze dne 7.4.2015 pod č.j. 7914/2015/OSUZP/3/St bylo svoláno místní šetření,
konané dne 28.4.2015 se schůzkou v kanceláři obecního úřadu Pertoltice.
Z ústního jednání, konaného dne 28.4.2015, ani ze stanovisek dotčených správních
orgánů, uplatněných v zákonem stanovené lhůtě, nevyplynuly žádné požadavky, které
by si vyžádaly úpravu návrhu vymezení ZÚ obce Pertoltice z ledna 2015 (dokladová část B, C).
Dne 29.5.2015 oznámil pořizovatel veřejnou vyhláškou v souladu s § 60 stavebního zákona,
zahájení řízení o vydání vymezení zastavěného území obce Pertoltice (dokladová část D).
Návrh „Vymezení zastavěného území obce Pertoltice“ zahrnující katastrální území Horní
Pertoltice a Dolní Pertoltice, byl vystaven k veřejnému nahlédnutí od 1. 6. 2015 do 3. 7. 2015
na níže uvedených místech:
Obecní úřad Pertoltice, na adrese: Pertoltice čp. 59, v kanceláři starosty obce,
 Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, v kanceláři č. 23
ve 2. patře budovy „B“.
a dále v elektronické podobě na webových stránkách města Frýdlant: http://www.mestofrydlant.cz/cs/obcan/podpora-podnikani/uzemni-planovani/uzemni-plany.html, pod obcí

Pertoltice, jako „Návrh Vymezení zastavěného území obce Pertoltice“_2015.
Po dobu vyvěšení této písemnosti na úřední desce byla písemnost zveřejněna i
způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce města Frýdlant,
umístěné na internetové adrese: http://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/uredni-deska/ a
na úřední desce obce Pertoltice, umístěné na internetové adrese:
http://www.obecpertoltice.cz/ view.php?cisloclanku=2006120002.

Posledním dnem pro podání odůvodněných námitek vlastníků a připomínek byl pátek
3.7.2015. Do tohoto data nebyly uplatněny žádné připomínky ani odůvodněné
námitky.
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3) Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných písemně
Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor ŽP a zemědělství
Stanovisko je součástí protokolu z místního šetření ze dne 28.4.2015

(dokladová část B)

Z hlediska ochrany ZPF :
Z hlediska ochrany ZPF není k nově vymezeným plochám zastavěného území obce Pertoltice
připomínek. Jedná se o vymezené stavové plochy, prověřené v rámci zpracování průzkumů a
rozborů, vycházející z ustanovení stavebního zákona.
Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Koordinované stanovisko č.j. MUF 1050/2015/OSUZP/3/Bu ze dne 13.5.2015

(dokladová část C)

Z hlediska státní ochrany přírody:
Z hlediska zájmů ochrany přírody nemáme k nově vymezenému zastavěnému území obce
Pertoltice námitek. Jedná se o vymezené stavové plochy, prověřené v rámci zpracování
průzkumů a rozborů (z roku 2012). V současné době jsou tyto plochy zahrnuty i do
zpracované dokumentace návrhu ÚP Pertoltice. Vymezené zastavěné plochy jsou v souladu s
ustanovením stavebního zákona (§ 58 odst.2 SZ).
Z hlediska ochrany ZPF :
Z hlediska zájmů ochrany zemědělského půdního fondu nemáme k nově vymezenému
zastavěnému území obce Pertoltice námitek. Jedná se o vymezené stavové plochy,
prověřené v rámci zpracování průzkumů a rozborů (z roku 2012). V současné době jsou tyto
plochy zahrnuty i do zpracované dokumentace návrhu ÚP Pertoltice. Vymezené zastavěné
plochy jsou v souladu s ustanovením stavebního zákona (§ 58 odst.2 SZ).
Z hlediska ochrany lesních pozemků:
Z hlediska zájmů ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa lze s nově vymezeným
zastavěným územím obce Pertoltice souhlasit.
Malá část ploch se nachází v ochranném pásmu 50 m od pozemků určených k plnění funkcí
lesa, tyto plochy přiléhají k existujícím obytným budovám a umožňují výstavbu doplňkových
staveb. Upozorňujeme na nutnost žádat dle ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona o souhlas
orgánu státní správy lesů, pokud dojde k dotčení pozemků do 50 m od lesa.
Jedná se o vymezené stavové plochy, prověřené v rámci zpracování průzkumů a rozborů (z
roku 2012). V současné době jsou tyto plochy zahrnuty i do zpracované dokumentace návrhu
ÚP Pertoltice. Vymezené zastavěné plochy jsou v souladu s ustanovením stavebního zákona
(§ 58 odst.2 SZ).
Z hlediska státní památkové péče:
K nově vymezeným plochám zastavěného území obce Pertoltice nemáme připomínek.
Předložený záměr se nedotýká zájmů státní památkové péče, neboť v předmětném území
se nenachází památkově chráněné území vymezené památkovou rezervací nebo zónou, či
prostředí kulturní památky z hlediska zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči.
Jedná se o vymezené stavové plochy, prověřené v rámci zpracování průzkumů a rozborů (z
roku 2012). V současné době jsou tyto plochy zahrnuty i do zpracované dokumentace návrhu
ÚP Pertoltice. Vymezené zastavěné plochy jsou v souladu s ustanovením stavebního zákona
(§ 58 odst.2 SZ).
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4) Závěr:
Stanoviska dotčených orgánů byla respektována. Vzhledem ke skutečnosti, že si uplatněná
stanoviska nevyžádala žádné úpravy návrhu vymezení ZÚ obce Pertoltice z ledna 2015,
zůstává uvedený dokument (dokladová část A) po projednání beze změn.
Odůvodněné námitky vlastníků pozemků, ani připomínky nebyly v rámci projednání návrhu
„Vymezení zastavěného území obce Pertoltice“ uplatněny.

Otisk úředního razítka

Simona Stočková
oprávněná úřední osoba
odbor stavebního úřadu a životního prostředí
oddělení úřadu územního plánování
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