Obec Nová Ves pod Pleší
Masarykova třída 90, 262 04 Nová Ves pod Pleší

Vážení spoluobčané,
v souvislosti s poplašnou, nepřesnou a v mnohých ohledech zavádějící informací, týkající se ložiska nevyhrazených
nerostů (stavebního kamene) v katastru obce Nová ves pod Pleší, kterou jste mnozí z Vás v posledních dnech
obdrželi formou anonymně šířené informace v tištěné, případně elektronické podobě,

považuje obec Nová Ves pod Pleší za nezbytné sdělit ve věci své stanovisko.
V případě uváděné souvislosti s územním plánem obce se v žádném případě nejedná o jakkoli účelovou změnu
kterékoli z jeho dílčích částí, tj. textem uváděnou změnu územního plánu, nýbrž o řádné plnění zákonné
povinnosti obce, zajistit pořízení, po vypršení lhůty platnosti aktuálně platného, schváleného v roce 2002,
územního plánu nového. Pořizovatelem tohoto nového územního plánu je pro naši obec Městský úřad Dobříš,
jakožto úřad obce s rozšířenou působností ve smyslu § 6 odst. 1 stavebního zákona, vykonávajícím v souladu s § 5
odst. 2 přenesenou působnost ve věcech územního plánování ve svém správním obvodu. Výkon činností úřadu
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územního plánování je v kompetenci odboru výstavby a životního prostředí, oddělení výstavby, územního
plánování.
Veškeré činnosti související s přípravou a zpracováním nového územního plánu obce se řídí příslušnou platnou
zákonnou úpravou a vyhláškami, na jejichž základě proběhlo veřejné seznámení občanů s návrhem zadání pro
zpracování nového územního plánu, následně pak seznámení s návrhem územního plánu, vč. mapových a
grafických příloh, k němuž se občané a dotčené orgány měly možnost v zákonné lhůtě vyjádřit. V této souvislosti
poukazujeme na skutečnost, že žádný z dokumentů, na jejichž přípravě se obec podílela, neobsahoval vymezení
žádné takto výše uvedené plochy, resp. ložiska nerostných surovin, a to z důvodu, že vedení obce nebyla žádná
takováto informace dosud známa, takovouto informací se nezabývala a tedy ani neprojednávala. V případě plochy
ložiska nevyhrazených nerostů, v rámci nového územního plánu obce, se jedná o stanovisko jednoho z dotčených
orgánů, v tomto případě Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, zaslanou ve lhůtě pořizovateli územního plánu,
jehož zákonnou povinností je s touto se vypořádat před následným uveřejněním (informování občanů), veřejným
projednávání, vč. projednání v orgánech obce.
Obecní úřad nebude projednávat změnu územního plánu, která by měla být, jak uvádí text, připravena, nýbrž
zveřejní územní plán obce s vypořádanými připomínkami a stanovisky občanů, dotčených orgánů a dalších před
jeho veřejným projednáváním, v rámci kterého je možné vznášet připomínky další. Informaci, že mezi Závistí a
Voznicí bude otevřen velkolom, považuje vedení obce Nová Ves pod Pleší jako mimořádně nešťastnou, objektivně
nepodloženou a to z důvodu, že takovéto skutečnosti by nezbytně musel předcházet náležitý schvalovací proces
(vč. účasti občanů např. formou vyhlášeného referenda) a povolovací řízení, vč. posouzení vlivu záměru na životní
prostředí, jehož jedním z předpokládaných účastníků by byla obec Nová Ves pod Pleší s tím, že aktuálně se obec
žádného takovéhoto procesu neúčastní, ani jí nebyl orgány státní správy oznámen.
Vedení obce si klade za cíl hájit zájmy občanů, otevřeně s nimi komunikovat o názorech a podnětech, které budou
obec pozitivně rozvíjet. V tomto případě je však nuceno reagovat na neuváženě šířené, nepodložené a zavádějící
informace, vyvolávající negativní nálady mezi občany a které nebyly jejich autorem, před jejich uveřejněním,
s vedením obce jakkoli diskutovány a uvedeny do reality. Takto i uvedené sepsání petice proti změně územního
plánu neshledáváme jako smysluplné.

Ing. Jan Havelka
starosta obce
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