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Stížnost na postup Ministerstva pro místní rozvoj
ve věci prošetření vydání potvrzení o odstranění nedostatků návrhu Územního plánu obce
Strančice
Dne 6.10.2011 jsme společně se zastupitelem obce Strančice Ing. Jiřím Jančíkem podali žádost o
prošetření postupu Krajského úřadu Středočeského kraje ve věci vydání Potvrzení o odstranění
nedostatků návrhu územního plánu obce Strančice, adresovanou Odboru územního plánování
Ministerstva pro místní rozvoj (viz. přílohy).
OÚP MMR vydal v této věci postupně několik dožádání ke krajskému úřadu (Čj. 35455/2011-81/803,
Čj 14562/2012-81 a Čj 17208/2012) a dvě závěrečná stanoviska (Čj. 35455/2011-81/803 a Čj
26385/2012-81), krajský úřad vydal postupně 3 různá sdělení ministerstvu k této věci (viz. přílohy).
V žádném z těchto dokumentů však není uvedena jediná zmínka o tom, jak byly údajně odstraněny
nedostatky návrhu ÚPO Strančice kritizované ve stanovisku KÚSK ze dne 10.12.2010, opravňující
k vydání potvrzení o odstranění nedostatků ze dne 8.7.2011, ani žádné smysluplné vyjádření
k nepravdivým údajům uvedeným v odůvodnění územního plánu a citovaným v naší žádosti.
Oba úřady ve svých vyjádřeních stále dokola opakují zcela nesouvisející informace, které nijak
neobjasňují danou situaci, pokud se zde zmiňují o některých argumentech uvedených v naší žádosti, jsou
zde stavěny do zcela jiného kontextu pozbývajícího jakoukoliv logiku, ze závěrečného stanoviska MMR
ze dne 18.9.2012 nevyplývá žádný závěr, je zde pouze strohé konstatování o předání stanoviska KÚSK a
informace o vydání ÚPO Strančice formou OOP a citace některých ustanovení právních předpisů bez
jakéhokoliv komentáře a dále informace o mnou podaných připomínkách k návrhu ÚPO.
Podal jsem tedy na postup MMR stížnost (viz. příloha), v odpovědi náměstka ministra JUDr. Nováčka
(viz. příloha) jsou však obsaženy jen zcela nesmyslné a nepravdivé informace o tom, že jsem údajně žádal
o změnu věcného řešení územního plánu, nebo že jsem vyjádřil pochybnost ohledně základní koncepce
rozvoje území obce apod. K předmětu stížnosti, tedy k postupu MMR, které se nijak nevypořádalo
s obsahem naší žádosti, se nijak konkrétně nevyjádřil, pouze konstatoval, že neshledal důvod k přijetí
opatření k nápravě, což je podle mého názoru závěr zcela nedostačující.
Žádám proto zdvořile o prošetření celé záležitosti a přijetí opatření k nápravě, zejm. posouzení
oprávněnosti vydání potvrzení Krajského úřadu Stč. kraje o odstranění nedostatků návrhu ÚPO Strančice.
Děkuji.
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