MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE
Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
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VYŘIZUJE:

Ing. arch. Lydie Filipová

TEL.:

519 441 094

DATUM:

03.02.2022

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů – pozemky p. č. 3753/84, 3753/58 a 3753/69, vše kat. úz. Hustopeče u Brna.
Městský úřad Hustopeče, odbor územního plánování, jako orgán příslušný podle ustanovení § 2
odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „InfZ“), obdržel dne 02.02.2022 žádost xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, o informace ve smyslu
zákona o svobodném přístupu k informacím.
Žadatelka požádala informace k pozemkům parc. č. 3753/84, 3753/58 a 3753/69, vše kat. úz.
Hustopeče u Brna:
- jaký charakter mají tyto pozemky
- jak označuje tyto pozemky platný územní plán
- jakým způsobem je možno tyto pozemky využít
- jsou tyto pozemky součástí dálnice.
Na základě této žádosti zasílá Městský úřad Hustopeče, odbor územního plánování (dále i jen OÚP),
jako orgán územního plánování podle § 6 odst.1, písm. a) stavebního zákona, pořizovatel územního
plánu pro město Hustopeče, žadatelce následující informace.
Pro město Hustopeče je vydán Územní plán Hustopeče (dále i jen ÚP Hustopeče), účinný od
05.11.2013, v úplném znění po změně č. 3 (změna je účinná od 09.07.2021).
Dle výroku ÚP Hustopeče jsou výše uvedené pozemky jsou součástí plochy stabilizované, označené
DS, dopravní infrastruktura silniční.
Podmínky využití:
6.6.1.

Dopravní infrastruktura – silniční (DS)

Hlavní využití:
–

silniční doprava.

Přípustné využití:
–
pozemní komunikace včetně jejich součástí a příslušenství, areály údržby pozemních
komunikací, protihluková opatření,
–
stavby a zařízení stavebně související se stavbou hlavní (např. náspy, zářezy, opěrné zdi,
mosty apod.),
–
dopravních stavby a zařízení stavebně nesouvisející se stavbou hlavní protínající plochy
silniční dopravy,
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–

čerpací stanice pohonných hmot,

–

zařízení linkové osobní a hromadné veřejné dopravy, autobusová nádraží,

–

odstavné a parkovací plochy,

–

hromadné a řadové garáže,

–

stavby technické infrastruktury nevylučující hlavní využití,

–
vodohospodářské stavby na vodních tocích a údržba vodních toků protínajících plochy silniční
dopravy,
–

doprovodná a izolační zeleň.

Nepřípustné využití:
–

objekty, stavby a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.

Podle Koordinačního výkresu ÚP Hustopeče je na uvedených pozemcích situována i stávající
cyklo/hipo trasa. Pozemky se nacházejí v ochranném pásmu dálnice.
Jiné údaje OÚP nesleduje.
ÚP
Hustopeče
je
vyvěšen
na
internetových
https://www.hustopece.cz/uzemni-plan-hustopece
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