MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JANKOV

DNE 15.5.2008

K bodu: Územní plán JANKOV (se sídly Jankov a Holašovice)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Jankov
I.

bere na vědomí
1. důvodovou zprávu k návrhu územního plánu Jankov;
2. dokumentaci návrhu územního plánu Jankov, včetně odůvodnění obsahujícího
výčet námitek, rozhodnutí o námitkách, odůvodnění rozhodnutí o námitkách a výčet
uplatněných připomínek, včetně jejich vyhodnocení;

II.

konstatuje
že návrh územního plánu Jankov není v rozporu s Politikou územního rozvoje, s
územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů, že
není v rozporu s výsledkem řešení rozporů, protože k nim nedošlo, a není v rozporu se
stanoviskem Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního
plánování, stavebního řádu a investic ze dne 9.11.2007 pod č.j.: KUJCK 333145/2007
OREG/3;

III. vyhovuje
námitkám, které uplatnili manželé Jan a Zuzana Eiblovi, Jankov 73, p. Marie Kučerová,
Jankov 60, Ing. Jiří Mrkvan, Jankov 15, p. Marie Troubilová, Italská 766, Prachatice,
s tím, že požadavky námitek byly promítnuty do vydávané dokumentace územního
plánu Jankov;
IV. nevyhovuje
námitce, kterou uplatnil Ing. Jan Jakeš, Holašovice 53;
V.

vydává
územní plán Jankov formou opatření obecné povahy v rozsahu 62 stran textu, 8 stran
zadání pro regulační plány přílohy č. 1, 5 výkresů přílohy č. 2 a 5 výkresů přílohy č. 3;

IV.

ukládá
Ing. Janu Jílkovi, starostovi obce Jankov zajistit prostřednictvím pořizovatele (odbor
územního plánování a architektury Magistrátu města České Budějovice):
1. uložení dokumentace územního plánu Jankov, včetně dokladů o jejím pořizování, u
obce Jankov;
2. vyhotovení a poskytnutí dokumentací územního plánu Jankov, opatřených záznamem
o účinnosti příslušnému stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému
úřadu;
3. zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup údaje o vydaném územním plánu
Jankov..

Přílohy:
1. Důvodová zpráva
2. Opatření obecné povahy, kterým se vydává územní plán Jankov, bez příloh č. 2 a 3 – viz
dokumentace v kolovadle
Kolovadlo: Územní plán Jankov

