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Vyjádření
z hlediska územně plánovací dokumentace k záměru „II/360 Jaroměřice nad
Rokytnou - obchvat“ na pozemcích v katastrálních územích Jaroměřice nad
Rokytnou a Popovice nad Rokytnou,
(k oznámení o posuzování vlivů stavby na životní prostředí v režimu zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění)
Městský úřad Třebíč, Odbor rozvoje a územního plánování, oddělení Úřad územního plánování, vydává
dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební
zákon“) k předloženému záměru z hlediska územně plánovací dokumentace, územně plánovacích
podkladů toto vyjádření:
Dne 23.09.2019 byla na Odboru rozvoje a územního plánování, oddělení Úřad územního plánování
Městského úřadu Třebíč, podána žádost o vyjádření k využití území z hlediska územně plánovací
dokumentace k záměru „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat“ na pozemcích v katastrálních
územích Jaroměřice nad Rokytnou a Popovice nad Rokytnou.
K tomuto záměru bylo dne 20.04.2017 vydáno souhlasné vyjádření pod č. j. ORÚP 28527/17
– SPIS 5/2017/Nev. Aktualizace vyjádření je vyžadována pro potřeby dokumentace EIA zpracované
v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Předmětem záměru je západní obchvat Jaroměřic nad Rokytnou, který vyvede tranzitní dopravu z centra
města. Související stavbou je propojka silnic III/36078 a III/15228.


PLATNÁ ÚZEMNĚ PLÁNOVACE KRAJE VYSOČINA – Zásady územního rozvoje Kraje
Vysočina ve znění Aktualizace č. 1, č. 2, č. 3 č. 5 a č. 6
Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina byly vydány 16.09.2008 a nabyly účinnosti dne 22.11.2008.
Dne 08.10.2012 byla vydána Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina („ZÚR“), která
nabyla účinnosti dne 23.10.2012. Dále došlo k Aktualizaci č. 2 ZÚR, která byla vydána dne 13.09.2016
a k Aktualizaci č. 3 ZÚR, která byla vydána dne 13.09.2016. Obě aktualizace nabyly účinnosti
07.10.2016. Dne 12.12.2017 byla vydaná Aktualizace č. 5 ZÚR, která nabyla účinnosti 30.12.2017.
Nejnovější Aktualizace č. 6 ZÚR nabyla účinnosti dne 14.06.2019.
ZÚR vymezuje veřejně prospěšné stavby v oblasti dopravy - DK21 a DK11. Veřejně prospěšné stavby
v oblasti dopravy zahrnují koridor pro homogenizaci stávajícího tahu; koridory pro umístění nových
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staveb. Pro silnice II. třídy je stanovena šířka 80 m. Tyto stavby se vymezují pro účely řízení
o vyvlastnění. Pro účely vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb se za součást stavby
považují též zařízení a doprovodné stavby nezbytné k provedení stavby a k zajištění řádného užívání
stavby, jako jsou zařízení staveniště, přípojky inženýrských sítí, příjezdové komunikace a napojení na
komunikace nižšího řádu, doprovodná zařízení technické infrastruktury, doprovodné dopravní stavby ap.,
pokud nejsou samostatnou veřejně prospěšnou stavbou nebo veřejně prospěšným opatřením.
Obr. č. 1: Výřez ze ZÚR ve znění Aktualizace č. 1, č. 2, č. 3, č. 5 a č. 6 s VPS DK21 a DK11

 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE MĚSTA JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU
Město Jaroměřice nad Rokytnou (včetně místní části Popovice, resp. katastrální území Popovice nad
Rokytnou) má platný Územní plán Jaroměřice nad Rokytnou účinný od 09.03.2012 ve znění Změny č. 1
účinné od 05.08.2016.
Předložený záměr prochází koridorem dopravní infrastruktury DK21, který je územním plánem vymezen
pro umístění dopravní stavby, doprovodných staveb a zařízení nezbytných k provedení této dopravní
stavby a k zajištění jejího řádného užívání. Jedná se konkrétně o homogenizaci části stávajícího tahu
silnice II/360 a o umístění stavby západního obchvatu města Jaroměřice nad Rokytnou přeložkou silnice
II/360 (náhrada homogenizace trasy dle ZÚR ve znění Aktualizace č. 1). Koridor dopravní infrastruktury
DK21 se vymezuje jako plocha nadmístního významu. V jižní části trasy předloženého záměru je řešeno
napojení na silnici II/152, která je součástí koridoru DK11, který je vymezen pro homogenizaci silnice
II/152 a obchvat silnice II/152. Podmínky využití obou koridorů jsou obdobné, koridor DK11 je rovněž
vymezen jako stavba nadmístního významu. Celková šířka obou koridorů je stanovena na 80 m; umístění
koridorů je patrné z grafické části dokumentace. Podmínky pro využití území v koridorech jsou stanoveny
v dotčených plochách s rozdílným způsobem využití, kterými koridory prochází. Obecné podmínky pro
změny ve využití ploch s rozdílným způsobem využití stanoví, že ve vymezených koridorech dopravní
infrastruktury DK11, DK21 nesmí být umisťovány žádné stavby, popř. realizovány změny staveb, které by
znemožnily nebo podstatně ztížily budoucí realizaci staveb dopravní infrastruktury včetně jejich
doprovodných staveb a zařízení nezbytných k provedení těchto staveb. Součástí záměru jsou také
propojky a napojení na stávající komunikace. Koridory DK11 a DK21 jsou rovněž vymezeny jako veřejně
prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Záměrem budou kromě koridorů
DK11, DK21 dotčeny následující plochy s rozdílným způsobem využití:
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(DS) PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – silniční
PLOCHY STABILIZOVANÉ
PLOCHY ZMĚN: Z1, Z28, Z32 - Z36, Z45, Z94, Z95
KORIDORY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY: DK11, DK21
Hlavní využití:
a) liniové a související stavby dopravní infrastruktury (silnice);
b) pozemní komunikace – místní a účelové komunikace, manipulační, parkovací plochy a odstavné
plochy pro motorová vozidla;
c) komunikace pro pěší.
Přípustné využití:
a) dopravní příslušenství silnic, součásti komunikace – např. náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, tunely,
protihlukové stěny apod.;
b) stavby související s provozem na pozemních komunikacích, např. hromadné a řadové garáže, areály
údržby pozemních komunikací, čerpací stanice pohonných hmot;
c) v zastavěném a zastavitelném území - stavby technické infrastruktury;
d) v nezastavěném území - stavby veřejné technické infrastruktury;
e) stavby související s křížením dopravní a technické infrastruktury;
f) chodníky a cyklistické stezky;
g) přístřešky sloužící veřejné dopravě;
h) zeleň, ochranná a izolační zeleň, ÚSES.
Podmíněně přípustné využití:
a) další stavby a objekty v plochách vymezených koridorů DK11 a DK21, které budou v souladu
s hlavním nebo přípustným využitím;
b) specificky pro zastavitelné plochy Z34, Z35:
 jakékoliv stavby, změny staveb, terénní úpravy popř. zařízení a opatření nestavební povahy
umisťované ve stanoveném záplavovém území Q100 VVT Rokytná musí být posouzeny
z hledisek možného negativního vlivu na odtokové poměry ve vlastním i širším navazujícím
území a musí být vyhodnocena vhodná protipovodňová opatření;
 ve vymezeném území aktivní zóny záplavového území VVT Rokytná nesmí být umisťovány
žádné nadzemní stavby ani opatření nestavební povahy, nesmí být realizovány terénní úpravy
zhoršující průtočnost a odtokové poměry ve vlastním i širším území, s výjimkou staveb
vodohospodářských ve smyslu platné legislativy;
Nepřípustné využití:
a) ostatní využití a stavby neuvedené v hlavním, přípustném ani podmíněně přípustném využití ploch;
b) do doby upřesnění staveb veřejné dopravní infrastruktury nelze měnit současné využití ploch ve
vymezených koridorech dopravní infrastruktury DK11 a DK21 způsobem, který by znemožnil nebo
podstatně ztížil budoucí realizaci staveb, tedy zejména zde neumísťovat jiné významné stavby veřejné
dopravní a technické infrastruktury a nové rozvojové plochy nadmístního významu.
Podmínky prostorového uspořádání:
a) výšková regulace zástavby – celková výška zástavby musí svým výškovým a objemovým uspořádáním
respektovat stávající zástavbu v polohově a pohledově navazujícím území, v lokalitách, které pohledově
ani polohově nenavazují na stávající zástavbu, bude respektováno výškové omezení odpovídající
maximálně výšce 3.NP obytných staveb.
b) intenzita využití pozemků – nestanovuje se.
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(PZ) PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
PLOCHY STABILIZOVANÉ
PLOCHY ZMĚN: rekultivace ploch zrušených ploch dopravní infrastruktury
Hlavní využití:
zemědělské využití pozemků.
Přípustné využití:
a) plochy a koridory skladebných prvků územního systému ekologické stability (ÚSES);
b) stavby, zařízení a jiná opatření související s provozem pastevních areálů a pěstováním zemědělských
plodin (oplocení, silážní žlaby, přístřešky pro dobytek);
c) stavby pro výkon práva myslivosti;
d) stavby, zařízení a jiná opatření související s retencí krajiny a protierozními opatřeními;
e) stavby, zařízení a jiná opatření vodohospodářského charakteru;
f) veřejná dopravní a technická infrastruktura;
g) oplocení dřevin vysazovaných za účelem ochrany založených skladebných prvků ÚSES;
h) oplocení specifických technických zařízení staveb veřejné technické infrastruktury
i) stavby, zařízení a vybavení turistických a cyklistických tras, drobné sakrální stavby.
j) zeleň ochranná a izolační, zeleň.
Nepřípustné využití:
a) stavby zemědělské výrobního a skladového charakteru (objekty a areály živočišné a rostlinné výroby
a skladování);
b) oplocení s výjimkou oplocení uvedeného v přípustném využití;
c) stavby lesnické;
d) stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů;
e) stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu hromadného i individuálního charakteru;
f) jiné stavby, zařízení a opatření, která přímo nesouvisí s hlavním ani přípustným využitím ploch.
Podmínky prostorového uspořádání:
a) intenzita využití pozemků – nestanovuje se;
b) výšková a prostorová regulace – stavby a opatření nestavební povahy nesmí svoji výškou
a prostorovým řešením narušit nebo negativně ovlivnit krajinný ráz (proporčnost a měřítko krajiny).
(SV) PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBY
PLOCHY STABILIZOVANÉ
PLOCHY ZMĚN: Z11, Z14, Z37, Z64
PLOCHY PŘESTAVBY: P4
Hlavní využití:
výroba krmiv, gastronomických produktů
plochy pro smíšenou průmyslovou a specifickou zemědělskou výrobu, skladování, služby a řemesla.
Přípustné využití:
a) specifické zemědělské stavby výlučně rostlinné výroby, stavby pro výrobu, přípravu, zpracování
a skladování krmiv, steliva, pěstování rostlin, skladování a posklizňovou úpravu produktů rostlinné
výroby, výrobu, přípravu a skladování produktů a prostředků pro výživu a gastronomii, přípravků na
ochranu rostlin a rostlinných produktů a pro zemědělské služby - vše s potenciálně možným vlivem na
veřejné zdraví a zatížení životního prostředí, přičemž tyto vlivy nesmí snižovat kvalitu prostředí a pohodu
bydlení v plochách stabilizovaných, plochách změn, popř. plochách územních rezerv, ve kterých je hlavní
a přípustné využití definováno jako obytné a rekreační ve všech formách;
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b) průmyslové stavby a zařízení pro výrobu, logistické areály, výrobní služby, stavby pro výrobu,
zpracování a skladování krmiv a produktů potravinářského průmyslu a gastronomie, služby
nespecifikovaného charakteru a řemesel, servisy a opravny strojů, čerpací stanice pohonných hmot pro
vlastní provoz areálů - s potenciálně možným vlivem na veřejné zdraví a zatížení životního prostředí,
přičemž tyto vlivy nesmí snižovat kvalitu prostředí a pohodu bydlení v plochách stabilizovaných, plochách
změn, popř. plochách územních rezerv, ve kterých je hlavní a přípustné využití definováno jako obytné
a rekreační ve všech formách;
c) plochy pro umisťování skládek, sběrných dvorů, kompostáren a související technická zařízení
a vybavení s potenciálně možným vlivem na veřejné zdraví a zatížení životního prostředí, přičemž tyto
vlivy nesmí snižovat kvalitu prostředí a pohodu bydlení v plochách stabilizovaných, plochách změn, popř.
plochách územních rezerv, ve kterých je hlavní a přípustné využití definováno jako obytné a rekreační ve
všech formách;
d) související stavby pro administrativu a obchodní prodej;
e) související dopravní a technická infrastruktura;
f) oplocení;
g) zeleň, ochranná a izolační zeleň.
Podmíněně přípustné využití:
a) sklady nebezpečných látek s potenciálně možným vlivem na bezpečnost, veřejné zdraví a zatížení
životního prostředí, přičemž tyto negativní vlivy nesmí přesáhnout hranice vlastní funkční plochy;
b) specificky pro zastavitelnou plochu Z64 - využití území je podmíněno prověřením objemového souladu
staveb s požadavkem pozitivního začlenění do chráněného panoramatu a kontextu vymezené památkové
zóny vesnického charakteru Boňov - viz "Urbanistické, architektonické a estetické požadavky na
využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny";
c) specificky pro zastavitelnou plochu Z11 - rozhodování o změnách v tomto vymezeném území je
podmíněno zpracováním územní studie pro toto území – viz kapitola L. textové části územního plánu;
d) specificky pro zastavitelnou plochu Z37 - využitím zastavitelných ploch nebo částí zastavitelných ploch
nesmí být negativně dotčeny chráněné zájmy objektů "Základní pozorovací sítě spodních vod".
e) specificky pro zastavitelnou plochu Z14 - využití ploch je podmíněno prověřením objemového souladu
staveb a jejich pozitivního začlenění do chráněného panoramatu města.
Nepřípustné využití:
ostatní využití a stavby neuvedené v hlavním ani přípustném využití ploch.
Podmínky prostorového uspořádání:
a) výšková regulace zástavby – celková výška zástavby musí respektovat výškové omezení odpovídající
maximálně výšce 5.NP obytných staveb, s výjimkou zastavitelných ploch Z14 a Z64;
b) výšková regulace zástavby specificky pro zastavitelnou ploch Z14 - zástavba musí svým výškovým
a objemovým uspořádáním respektovat stávající zástavbu v polohově a pohledově navazujícím území,
nesmí svou výškou nebo objemem negativně narušit panorama města nebo městské části z pohledově
exponovaných směrů (přístupové komunikace);
c) výšková regulace zástavby specificky pro zastavitelnou plochu Z64 - zástavba musí svým výškovým
a objemovým uspořádáním respektovat stávající zástavbu v polohově a pohledově navazujícím území,
nesmí svou výškou nebo objemem negativně narušit chráněné panorama památkové zóny vesnického
charakteru Boňov;
d) intenzita využití pozemků – koeficient zastavění, tj. poměr plochy zastavěné budovami k celé ploše,
bude maximálně 0,7; koeficient zeleně, tj. poměr plochy nezastavěné a nezpevněné k ploše pozemku
jednoho vlastníka v této ploše, bude minimálně 0,3; (min. 30% ploch musí být schopno vsaku dešťových
vod).
e) parkovací a odstavná stání (v kapacitách vyplývajících z právních předpisů a technických norem) pro
stavby a zařízení dle hlavního a přípustného využití lze umisťovat výlučně v rámci vlastních funkčních
ploch.
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(ZK) PLOCHY PŘÍRODNÍ – krajinná zeleň
PLOCHY STABILIZOVANÉ
Hlavní využití:
plochy k zajištění podmínek pro zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot území.
Přípustné využití:
a) mimoprodukční funkce na lesní půdě;
b) stavby a zařízení v zájmu ochrany přírody a krajiny;
c) stavby a opatření vodohospodářského charakteru, krajinářské, revitalizační a protierozní úpravy;
d) veřejná dopravní a technická infrastruktura;
e) stavby, zařízení a vybavení turistických a cyklistických tras, účelové komunikace.
Nepřípustné využití:
a) stavby zemědělské;
b) stavby lesnické;
c) stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů;
d) stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu hromadného i individuálního charakteru;
e) jiné stavby, zařízení a opatření, která přímo nesouvisí s hlavním ani přípustným využitím ploch.
Podmínky prostorového uspořádání:
a) intenzita využití pozemků – nestanovuje se;
b) výšková a prostorová regulace – stavby a opatření nestavební povahy nesmí svoji výškou
a prostorovým řešením narušit nebo negativně ovlivnit krajinný ráz (proporčnost a měřítko krajiny).
LOKÁLNÍ BIOKORIDOR 363 0553 – LBC ZA DVOREM A LOKÁLNÍ BIOCENTRUM 353 0254
ZA DVOREM
Územní plán určuje další limity a zásady pro činnosti v prostorech (územích, plochách a koridorech) pro
vymezení ÚSES. Tyto územním plánem vymezené (tzv. "překryvné") prostory a koridory jsou
fundamentálně pokryty plochami s rozdílným způsobem využití. Níže uvedené zásady a limity pro činnosti
v těchto prostorech a koridorech mohou způsoby a možnosti využití ploch s rozdílným způsobem využití
omezit nebo zpřísnit.
Hlavní činnosti:
a) plošná a liniová výsadba porostů v krajině;
b) změny dřevinné skladby lesních porostů a jiná opatření k posílení či zachování funkčnosti jednotlivých
prvků ÚSES;
c) do doby realizace příslušných opatření stávající využití, příp. jiné využití, které nenaruší nevratně
přirozené podmínky stanoviště a nesníží aktuální ekologickou stabilitu území.
Přípustné a podmíněně přípustné činnosti:
a) stavby, zařízení, opatření a činnosti dle hlavního a přípustného využití fundamentálních funkčních
ploch nezastavěného území v souladu s podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití;
b) změny staveb a novostavby po odstranění stávajících staveb - výlučně v rozsahu zastavěných ploch
vlastními objekty a v souladu s podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití;
c) stavby dopravní a technické infrastruktury v nezbytných a odůvodněných případech za podmínky, že
nedojde k významnému snížení schopnosti ekosystému odolávat znečištění, erozi či jiné fyzikální nebo
chemické zátěži prostředí, a nedojde ke snížení schopnosti bez dalších opatření plnit stabilizující funkce
v krajině a to i potenciálně u prvků ÚSES vyžadujících doplnění biocenter a biokoridorů;
d) výsadbou v místech kolizních střetů se sítěmi technické infrastruktury nesmí být dotčeny oprávněné
zájmy správců dotčených sítí;
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e) výsadbou v souběhu s vodními toky nesmí být dotčeny oprávněné požadavky správců dotčených toků;
Nepřípustné činnosti:
činnosti a způsoby využití, jež by vedly k závažnému narušení ekologicko-stabilizační funkce či
přirozených stanovištních podmínek (zintenzivnění hospodaření, ukládání odpadů a navážek, zásahy do
přirozeného vodního režimu aj.).
Obr. č. 2: Výřez hlavního výkresu ÚP Jaroměřice nad Rokytnou ve znění Změny č. 1

Obr. č. 3: Proložení záměru na podkladu hlavního výkresu ÚP Jaroměřice nad Rokytnou ve znění Změny
č. 1
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ZÁMĚR A JEHO POSOUZENÍ

Předloženým záměrem je západní obchvat města Jaroměřice nad Rokytnou. Související stavbou je
propojka silnic III/36078 a III/15228. Obchvat Jaroměřic nad Rokytnou II. třídy silnice je navržen
v kategorii S 9,5/70 (max. povolená rychlost 90 km/h, v křižovatkách 70 km/h) a bude dlouhý cca 4000 m.
Související stavba propojky silnic jako účelových komunikací je navržena v kategorii S9,5/70 (maximální
povolená rychlost 90 km/h, v křižovatkách 70 km/h) a bude dlouhá cca 525 m. Západní obchvat města
Jaroměřice nad Rokytnou propojí stávající silnice II/360 ve směru od Třebíče a II/152 ve směru
od Moravských Budějovic a vyvede tak tranzitní dopravu z centra města. Původní trasa silnice zůstane
zachována pro zabezpečení obsluhy centra města, pouze dílčí části stávajících silnic II/360
a II/152 v místech napojení obchvatu, kde dojde k posunu oblouků a sjezdů, budou odstraněny. Součástí
záměru je dále výstavba nových mostů a propustků pod komunikací. Koryta přilehlých toků včetně
přilehlého náhonu nebudou stavbou dotčeny a překládány. V rámci záměru dále dojde k nezbytným
přeložkám inženýrských sítí (elektro, plyn). Po ukončení prací budou provedeny vegetační úpravy
některých pozemků. Předložená žádost dále obsahuje popis vybraných stavebních objektů:
 SO 101 – silnice II/360
 SO 102 – napojení silnice III/36077 v km 0,391
 SO 103 – napojení stávající silnice II/360 v km 1,318
 SO 105 – napojení silnice III/15225 v km 2,952
 SO 106 – napojení silnice II/152 v km 3,677
 SO 201 – most na přeložce sil. II/360 přes náhon, řeku Rokytnou a sil. III/36078
 SO 203 – most na přeložce sil. II/360 přes řeku Rokytku
 Související stavba – propojka silnic III/36078 a III/15228
Na základě výše uvedeného a na základě předložených informací, které byly součástí žádosti,
konstatujeme, že řešený záměr není v ZÚR vymezen. Současně platné ZÚR řeší koridor pro
homogenizaci vybraného úseku stávající tahu silnice II/360. Předložený záměr řeší zcela novou stavbu
obchvatu včetně souvisejících staveb, který se částečně potkává jak s koridorem pro homogenizaci
silnice II/362 (DK21), tak s koridorem pro homogenizaci silnice II/152 (DK11) vymezených v ZÚR. Trasa
nového obchvatu je v souladu s Územním plánem Jaroměřice nad Rokytnou ve znění Změny č. 1, jelikož
respektuje trasu vymezeného koridoru dopravní infrastruktury DK21. Tento koridor je vymezen jak pro
homogenizaci silnice II/360, tak pro přeložku této silnice, resp. koridor DK21 je zčásti nahrazen
obchvatem města. V rozsahu trasy, která je nahrazena obchvatem, se koridor homogenizace
neuplatňuje. V místech, kde záměr zasahuje mimo koridor DK21, je veřejná dopravní infrastruktura,
případně související dopravní infrastruktura, v souladu s územním plánem. Mimo koridor jsou umístěny
stavby přímo související se stavbou obchvatu – jedná se o napojení na stávající komunikace. V místě,
kde záměr zasahuje do koridoru DK11, který je územním plánem vymezen pro homogenizaci silnice
II/152 a obchvat silnice II/152, se rovněž jedná o napojení této silnice na plánovaný obchvat.
Orgán územního plánování dospěl k závěru, že záměr z hlediska výše uvedeného posouzení není
v rozporu se ZÚR a dále je v souladu s územně plánovací dokumentací.
Toto vyjádření má pouze informativní charakter, slouží pro potřeby posouzení v režimu
zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění a není podkladem pro rozhodnutí příslušného stavebního
úřadu v územním řízení. Vyjádření nenahrazuje závazné stanovisko Úřadu územního plánování.
Do územně plánovací dokumentace lze nahlédnout na příslušném stavebním úřadu nebo na úřadu
územního plánování.
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Nedílnou součástí vyjádření je grafické znázorněné umístění záměru předložené na ORÚP k žádosti
o vyjádření ze dne 23.09.2019.

Mgr. Jana Sklenářová
vedoucí oddělení
pověřená vedením
Odboru rozvoje a územního plánování
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