UZEMNI PLAN

zutĚrun
č.l

BOUZOV

A. TEXToVAČÁsr

Křelov, květen 2015

1.

OBEC BOUZOV
783 25 Bouzov 2

Pořizovatel:
zástupcepořizovatele:
Jménoa příjmení
Funkce:
jednacíspisu:
Čís|o

Městskýúřad-Litove|,
odborvýstavby
lng.Ludmi|a
Smaka|ová
výstavbyMěU Litove|
vedoucíodp*o^1.u
ď^

úřední
osobypořizovatele:
Podpisoprávněné
otisk úředníhorazítka:

Správníorgán, kteý územníplán vyda|:
Čis|ousnesení:
Datumvydání:
Datumnabýíúčinnosti:

č'3'2
24.6.2015.
4.8.2015.

o

Bouzov

osoby:
Razítkoa podpisoprávněné

OPATRENIOBECNE PoVAHY č.112015

o VydáníZMĚNYČ.l ÚzergNíHoPLÁNU BoUzoV
podle$ 6 odst.5 písm.c) zákonai,' 18312006
Sb.' o
Zastupite|stvo
obce Bouzov,přís|ušné
p|ánování
pozdějších
předpisů,
(stavební
řádu
zákon),ve znění
za
a stavebním
územním
pří|ohy
pouŽití
43
zákona,
13
a
č'7
vyh|ášky
č.
odst.4
a
54
odst.2
stavebního
s
$
$
podkladech,
p|ánovací
územně
dokumentaci
a
Sb',
o
územně
ana|ytických
500/2006
předpisů,
ve zněnípozdějších
činnosti,
způsobuevidenceúzemněp|ánovací
s 171 a
předpisů
následujících
zákonač.500/2004
sb., správnířád,ve zněnípozdějších
vydává
Změnu

č .1 Ú z e m n í h o

plánu

Bouzov

Změna č.1Uzemníhop|ánu Bouzovje závazný pro rozhodovánío územíve správním
územíBezděkovnad Třebůvkou,B|aŽov,Bouzov,
obvoduobce Bouzov . tj. katastrá|ní
Do|y u Bouzova, Hvozdečko,Jeřmaň, Kozov, Kadeřín,Kovářov u Bouzova,obectov,
o|ešniceu Bouzova,Podo|íu Bouzova,Svojanovu Bouzova.
2.

měníse bod b. obsahovéholistu následovně
b.
základníkoncepce rozvojeúzemíobce, ochrana a rozvojjeho hodnot
vkládá se nový bod obsahovéholistu
i.
stanoveníkompenzačních
opatřenípodle $ 50 odst' 6 stavebníhozákona
pďtvodních
měníse oznaěení
bodit i. na j' a j. na k.
vkládá se nový bod obsahového listu
I.
vymezení ploch, ve ktených je rozhodování o změnách v území
podmíněnodohodouo parcelaci
měníse oznaěenípůvodníhobodu k. na m, a jeho text
m.
vymezení pIoch a koridorů,ve kter.'ýchje rozhodování o změnách
v územípodmíněnozpracovánímúzemnístudie, stanovenípodmínek
pro její pořízenía přiměřenélhůtya pro vloŽenídat o tétostudii do
evidenceúzemněplánovacíčinnosti
měníse označenípůvodnÍhobodu l' na n. a jeho text
n.
vymezení plocha a koridorů,ve ktenýchje rozhodování o změnách
v územípodmíněno vydáním regulačníhoplánu, zadání regulačního
plánu v rozsahu podle příIohyč. 9, stanovení,zda se bude jednat o
regulačníplán z podnětu nebo na žádost, a u regulačníhoplánu
z podnětustanovenípřiměřené|hůtypro jeho vydání
měníse označenípůvodníchbodům. na o' a n. na p,
rušísepůvodníbod o,
Měníse název bodu b.
b. základníkoncepce rozvoie územíobce. ochrana a rozvoi ieho hodnot
doplňuje se ÍexÍna konci bodu c1)
V sou|aduse ZÚR oK se rušígrafickévymezeníúzemníreze'vy plochy pro
akumu|acipovrchovýchvod Jeřmaň (viz' Zadání_ |oka|ita2). P|ocha LAPV Jeřmaň
(Loštice)je všaki nadá|echráněnav souvis|osti
s vazbou na Labskouvětev průp|avního
plochy
územního
vymezení.Drobnézastavite|né
spojeníD-o-L, i kdyŽ bez konrétního
koncepci.
neměníce|kovou
urbanistickou
Změnou č.1se neměnícharakterÚzemi' Rozvíjíse v rámci ce|kového
charakteru
obytnéjako základnísloŽka
síd|ajeho dí|čí
částinebo jejich ochrana.P|ochysmíšené
Území se rozv1qí v zastavite|nýchp|ochách.Je aktua|izovánnávrh
urbanizovaného
a rušíse územnívymezení p|ochy pro akumulačnínádrž
technickéinfrastruktury
povrchových
vod Jeřmaň.Koncepcekrajinyse nemění.
pozemkůo výstavbua podnikánív obci jsou
S oh|edemzájem drobnýchv|astníků
poŽadavků
p|ochysmíšené
navrŽenynovézastavite|né
obytné
na zák|aděvyhodnocení
(so/51 so/61) navazující
zastavěnénebozastavite|né
na stávající
Územía zastavite|ná
p|ochasmíšená
výrobnípro ma|oufarmusV/4.
doplňuje se ÍexÚna konci bodu c2)
p|ochy:
Změnouč.1se vymezují
tytonovézastavite|né
Plochy smíšené
obytné
(zadáníP|ochasmíšená
obytná
so/51
(zadáníso/52
P|ochasmíšená
obýná
(zadáníso/53
P|ochasmíšená
obytná
(zadáníso/54
P|ochasmíšená
obýná
(zadáníso/55
P|ochasmíšená
obytná
(zadáníso/56
P|ochasmíšená
obýná
3.

|oka|ita
4)
|oka|ita
6)
|oka|ita
8)
|oka|ita
9)
|oka|ita
10)
|oka|ita
11)

(zadání- |oka|ita
12)
P|ochasmíšená
obýná
so/57
(zadání |oka|ita
13)
P|ochasmíšená
obýná
so/58
*
(zadání
|oka|ita
14)
P|ochasmíšená
obýná
so/59
(zadání loka|ita15)
P|ochasmíšená
obýná
so/60
(zadání- |oka|ita
17)
P|ochasmíšená
obytná
so/61
Plocha smíšenávýrobní
(zadání- |okalita16)
P|ochasmíšená
uýrobní
sV/4
Plocha technickéinfrastruktury
(zadání_ |oka|ita
1)
Plochatechnické
infrastruktury
Tvl4
Změnouč.1se tatop|ochapřesouvádo jiné|oka|ity.
doplňuje se ÍexÍna konci bodu d2.1
Změnou č.1je aktua|izovánakoncepce tras vodovodnísítě. Navrhovanétrasy
představují
osy koridorušířky10m.
doplňuje se ÍexÍna konci bodu d2.2
Změnou č.1 je aktua|izovánakoncepce kana|izační
sítě. Navrhovanétrasy
představují
osy koridorušířky10m.
doplňuje se ÍexÍna konci bodu d2.3
Změnou č.1se navrhujepřípojkaelektrické
sítě VN a výstavbatrafostanicepro
p|ochunovéČoV.Navrhovanátrasapředstavuje
osu koridorušířky1Om.
zastavite|nou
p|och.
Změnouč'1se navrhujerozšíření
e|ektrické
sítěNN do zastavite|ných
doplňuje se ÍexÍna konci bodu d2.5
pouzedo zastavite|ných
navrŽenýk rozšíření
Změnouč.1je rozvodSTL p|ynovodu
plochSO/57a 50/60.
doplňuje se ÍexÍna konci bodu d4)
ploch So/53 a
Změnou č.1se v souvis|ostis vymezenímnovýchzastavite|ných
prostranství'
novép|ochyveřejného
so/57 navrhují
rušíse 2'věta bodu e6)a bod se doplňuje o text
vod vyplývající
Je zrušenarezeNavodníhodílaJeřmaňpro akumu|acipovrchových
ze ZÚR. P|ochaje chráněnajiŽjen v souvis|ostis vazbou na Labskouvětev průp|avního
územního
vymezení),
tj' územní
rezerva2 x 100mna obě
spojeníD-o-L (bez konkrétního
stranyod osy průp|avu'

m.

měníse text3.odstavce za názvem bodu f) takto:
jak 30
p|ochvýstavbaobjektů
Nepřípustnáje v rámciveškených
funkčních
vyšších

v tabulce obecně přípustných činnosÍíse do přípustného využití doplňuje
následujícítext:
Protierozní
a retenční
opatřenía zařízeni.
v tabulce ploch smíšených uýrobních se do podmínečněpřípustného využití
doplňuje následujícítext:
jejísoučást
p|ošeSV4 se připouští
V rozvojové
byd|eníjako
v bodu 91) se v seznamu navrhovaných VPS rušínásledujícítext:
- rozvodymístního
vodovodu
4.

-

stokysp|aškové
kanaIizace
stokydešťové
kana|izace
stokyt|akové
kanaIizace

doplňuje se ÍexÍna konci bodu 91)
p|ochyproveřejněprospěšnou
V rámcizměnyč.1se měníumístění
stavbu:
- čistírna
odpadních
vod
jako veřejněprospěšné
V rámci změny č'1se nově navrhují
stavbys vymezením
koridoru
a plochy:
- přípojka
pro Čov
VN k trafostanici
- trafostanice
proČov
za znění bodu h se doplňuje nový bod:
i. stanoveníkompenzačních
opatřenípodle s 50 odst. 6 stavebníhozákona
Kompenzační
opatřenínejsoustanoveny.
měníse oznaěenípůvodníhobodu i. na j.
měníse označenípůvodnÍhoboduj. na k'
za zněnípůvodníhoboduj. se doplňuje nový bod:
l. vvmezeníploch. ve kterÝchie rozhodovánío změnách v územípodmíněno
dohodouo parcelaci(novÝbod)
Plochynejsouvymezeny.
měníse označenípůvodníhobodu k. na m. a jeho název
m. vvmezeníploch a koridorů.ve kterÝchie rozhodovánío změnách v území
podmíněnozpracovánímúzemnístudie. stanovenípodmínekpro ieií pořÍzenía
přiměřenélhůtva pro vloženídat o této studii do evidence územněplánovací
činnosti
měníse označenípůvodníhobodu l, na n' a jeho název
n. vvmezeníploch a koridorů.ve kterÝch ie rozhodovánío změnách v území
podmíněnovvdánímrequlačního
plánu. zadánírequlačního
plánu v rozsahu podle
přílohvě. 9. stanovení.zda se bude iednat o regulačníplán z podnětu nebo na
p|ánuz podnětustanovenípřiměřenélhůtvpro ieho vvdání
Žádost.a u requlaěního
měníse oznaěenípůvodníhobodu m. na o'
měníse označenípůvodníhobodu n. na p,
rušísepďtvodníbod o.

5.

