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KromČĜíž, dne 13.6.2018

NÁVRH
NA VYDÁNÍ ZMċNY þ.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHROPYNċ
MČstský úĜad KromČĜíž, stavební úĜad, oddČlení územního plánování a státní památkové péþe (dále jen
"poĜizovatel"), jako úĜad územního plánování pĜíslušný podle § 6 zákona þ. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním Ĝádu (stavební zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen "stavební zákon"),
na základČ pokynĤ pro zpracování návrhu zmČny územního plánu poĜídil v souladu s § 50 odst. 1
stavebního zákona zpracování návrhu ZmČny þ.1 Územního plánu ChropynČ a projednal ho s dotþenými
orgány, krajským úĜadem a pĜíslušnými obcemi. PoĜizovatel návrh zmČny územního plánu veĜejnČ
projednal a ve spolupráci s urþeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání a zpracoval návrh
rozhodnutí o námitkách podle § 53 odst. 1 stavebního zákona, který je souþástí odĤvodnČní.
PoĜizovatel pĜezkoumal návrh ZmČny þ.1 Územního plánu a shledal, že je v souladu s § 53 odst. 4
stavebního zákona a PĜílohou þ. 7 vyhlášky þ. 500/2006 Sb., o územnČ analytických podkladech, územnČ
plánovací dokumentaci a zpĤsobu evidence územnČ plánovací þinnosti, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
PoĜizovatel podle § 54 odst. 1 stavebního zákona
pĜedkládá
zastupitelstvu mČsta návrh na vydání opatĜení obecné povahy - ZmČna þ.1 Územního plánu ChropynČ,
které je PĜílohou þ. 1.
V usnesení zastupitelstva (pokud jej vydávající orgán schválí) by se mČlo objevit následující znČní:
Zastupitelstvo mČsta ChropynČ konstatuje po ovČĜení,
ve smyslu ustanovení § 54 odstavce 2 zákona þ.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu
(stavební zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, že ZmČna þ.1 Územního plánu ChropynČ není v rozporu
s politikou územního rozvoje, s územnČ plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotþených
orgánĤ a stanoviskem krajského úĜadu,
bere na vČdomí,
vyhodnocení pĜipomínek a rozhodnutí o námitkách uplatnČných ke ZmČnČ þ.1 Územnímu plánu
ChropynČ,
vydává
ve smyslu ustanovení § 6 odstavce 5 písmeno c) stavebního zákona za použití ustanovení § 43 odstavce 4
stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona þ. 500/2004 Sb., správní Ĝád, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ, ustanovení § 13 a pĜílohy þ. 7 vyhlášky þ. 500/2006 Sb., o územnČ analytických
podkladech a zpĤsobu evidence územnČ plánovací þinnosti, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, opatĜení
obecné povahy – ZmČna þ.1 Územního plánu ChropynČ, dle pĜílohy.
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V pĜíloze našeho dopisu Vám k tomu souþasnČ zasíláme Návrh opatĜení obecné povahy – ZmČna þ.1
Územního plánu ChropynČ, který obsahuje postup pĜi poĜizování a pĜílohy textové a grafické þásti.
OpatĜení obecné povahy bez pĜíloh se stane souþástí usnesení zastupitelstva a mČlo by být archivováno
spoleþnČ s usnesením zastupitelstva.

otisk úĜedního razítka
Ing. arch. Pavel Máselník
referent stavebního úĜadu
MČstského úĜadu KromČĜíž

PĜíloha:
PĜíloha þ. 1 - Návrh opatĜení obecné povahy – ZmČna þ.1 Územního plánu ChropynČ
Obdrží:
MČsto ChropynČ, IDDS: rbsbexq
sídlo: námČstí Svobody þ.p. 29, 768 11 ChropynČ

Záznam o účinnosti:
Označení správního orgánu, který změnu č.1 vydal:
Datum nabytí účinnosti změny č.1 územního plánu:
Pořizovatel:
Jméno a příjmení:
Funkce oprávněné úřední osoby pořizovatele:
Podpis:
Otisk úředního razítka:

Zastupitelstvo města Chropyně
Městský úřad Kroměříž
Ing. arch. Pavel Máselník
referent stavebního úřadu

Město Chropyně

Město Chropyně, nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně
ID datové schránky: rbsbexq
e–mail: mesto@chropyne.cz
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh
opatření obecné povahy č.1/2018
Zastupitelstvo města Chropyně, jako orgán příslušný dle ustanovení § 6 odstavce 5 písmeno c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění
pozdějších předpisů, ve spojení s částí šestou – § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle § 54 odstavce 2 stavebního zákona, za
použití ustanovení § 43 odstavce 4 stavebního zákona a § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů

vydává

Změnu č.1 Územního plánu Chropyně
Změna č. 1 Územního plánu Chropyně obsahuje:
- textovou část, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č.1:
P1 - Textová část Změna č.1 Územního plánu Chropyně
- grafickou část, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č.2:
P2-1 Výkres základního členění
1 : 5000
P2-2 Hlavní výkres
1 : 5000
P2-3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
1 : 5000

1

Odůvodnění
Odůvodnění Změny č.1 Územního plánu Chropyně obsahuje:
- textovou část, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č.3:
P3-1 Textová část odůvodnění Změny č.1 Územního plánu Chropyně
- grafickou část, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č.4:
P4-1 Koordinační výkres (předpokládaný stav po vydání změny)
1 : 5000
P4-4 Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL (předpokládané znění po vydání změny)
1 : 5000
- textovou část, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č.5:
P3-2 Srovnávací znění textové části Změny č.1 Územního plánu Chropyně
- grafickou část, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č.6:
P4-2-1 Výkres základního členění (předpokládané úplné znění po vydání změny)
1 : 5000
P4-2-2 Hlavní výkres (předpokládané úplné znění po vydání změny)
1 : 5000
P4-2-3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (předpokládané znění po
vydání změny)
1 : 5000

Poučení
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může dle § 173 odstavce 1 správního řádu každý
nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.
Proti Změně č.1 Územnímu plánu Chropyně vydané formou opatření obecné povahy nelze v souladu s
ustanovením § 173 odstavce 2 správního řádu podat opravný prostředek.

…………………..……

.…....……….………

Ing. Věra Sigmundová
starostka města

Božena Hrabalová
místostarostka města
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