
Petice proti změně územního plánu č. 3 na parcele č. 418/21
ve Velešíně a proti zástavbě na této parcele

Datum vzniku petice: Adresát petice:

11. března 2016 Město Velešín
 starosta Mgr. Josef Klíma
Datum předání petice: náměstí J. V. Kamarýta 76
 382 32 Velešín

Vážený pane starosto, vážení zastupitelé.

My, níže podepsaní občané města Velešína, prostřednictvím této petice (dle čl. 18 Listiny základních 
práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním) žádáme, aby zastupitelstvo města, resp. Rada 
města Velešína:

1. Vyřadila parcelu č. 418/21 (parkoviště u bývalého hotelu Party) z návrhu Změny č. 3 územního 
plánu Velešín a ponechala tuto parcelu jako plochu občanského vybavení.

2. Nedovolila zatížení parcely č. 418/21 žádnou budoucí výstavbou, která by měla negativní vliv na 
životní prostředí v obci a pohodu obyvatel ve městě.

3. Započala širší diskuzi s obyvateli města o vlivu zbývající části návrhu změny (parcely č. 227/1 a 
281) na život obyvatel ve městě a provedla analýzu dopadů změny.

Zdůvodnění:

1. Vzhledem k dosavadním zkušenostem se dvěma již stojícími ubytovnami provozovanými 
navrhovatelem lze vyvozovat, že by změna ÚP na parcele č. 418/21, umožňující výstavbu bytového
domu, vedla k dalšímu negativnímu ovlivnění života občanů. (Negativní vliv současných ubytoven 
na život občanů je zaznamenán v dotazníkovém šetření pro vypracování strategického plánu 
města.)

2. Považujeme za nesporné, že by taktéž došlo k nedodržení Zásad územního rozvoje Jihočeského 
kraje, stanovující priority pro zajištění sociální soudržnosti obyvatel.

3. Vzhledem k tomu, že je územní plán klíčovým dokumentem pro rozvoj a budoucnost města, mělo 
by město přistupovat k jeho změně právě tehdy, přináší-li změna zlepšení kvality života obyvatel 
města. V případě požadavku na změnu územního plánu ze strany podnikatelského subjektu by 
město mělo posoudit vliv změny a respektovat názor občanů města.

4. Změna č. 3. obsahuje změnu ploch občanského vybavení na plochy bydlení. Před takovou změnou 
by mělo dojít k podrobné analýze dopadů změny (z  bezpečnostního, sociálního a ekonomického 
hlediska a z hlediska zajištění vzdělávání a pracovního uplatnění případných budoucích obyvatel 
města). Teprve po vypracování analýzy lze kvalifikovaně rozhodnout o schválení/neschválení 
změny.

Petiční výbor:
Lenka Moravcová, Strahovská 234, Velešín Jana Janáková, Nad Cihelnou 599, Velešín
Kristýna Koubová, Nám.J.V.Kamarýta 2, Velešín Martin Hulík, Budějovická 401, Velešín
Alena Holubová, Na Vrších 652, Velešín Pavel Trajer, U Přehrady 573, Velešín

Zastupovat petiční výbor při jednání s orgány veřejné správy je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru
(§5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.).
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