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Zastupitelstvo obce Březolupy jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust.
§ 171 a následujících zákona ě. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust.
§ 13 a přílohy ě. 7 vyhlášky ě. 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 Březolupy
Textová část změny územního plánu [obsah dle části I. bodu (1) a (2) přílohy č. 7 k vyhlášce
ě. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů] je nedílnou součástí tohoto opatření obecné
povahy jako příloha ě. 1.
Grafická část změny územního plánu [obsah dle části I. bodu (3) přílohy č. 7 k vyhlášce č.
500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů] je nedílnou součástí tohoto opatření obecné
povahy jako příloha č. 2.
Odůvodnění
Textová část odůvodnění změny [obsah dle části II. bodu (1) přílohy č. 7 k vyhlášce č.
500/2006 Sb.] je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 3.
Grafická část odůvodnění změny [obsah dle části II. bodu (2) přílohy č. 7 k vyhlášce ě.
500/2006 Sb.] je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 4.

Postup při pořízení Změny č. 1 územního plánu Březolupy je popsán v příloze č. 3
v kapitole B.1.1.
Výsledek přezkoumání Změny č. 1 územního plánu Březolupy dle ust. § 53 odst. 4, 5
stavebního zákona [obsah dle části II. bodu (1) přílohy č. 7 k vyhlášee č. 500/2006 Sb., ve
znění pozdějšíeh předpisů] je popsán v příloze č. 3 (Odůvodnění změny ě. 1) v kapitole 2. a
následuj íeíeh.

Rozhodnutí o námitkáeh uplatněnýeh v opakovaném veřejném projednání návrhu
změny č. 1 územního plánu :
Nejpozději do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání, tj. do 27.5.2015 mohli
vlastníei pozemků a staveb dotěenýeh návrhem řešení, oprávněný investor a zástupee
veřejnosti podat proti návrhu územního plánu námitky.
Ve stanovené lhůtě byla podána tato námitka :
1. Námitka p. Taťány Řihákové (Březolupy ě.p. 414)
Text námitky, rozhodnutí o námitee a jeho odůvodnění je nedílnou součástí tohoto opatření
obeené povahy jako příloha ě. 3. - B.l.(kapitola 6.).

Vyhodnoeení připomínek uplatněných v opakovaném veřejném projednání návrhu
změny ě. 1 územního plánu :
Nejpozději do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání, tj. do 27.5.2015 mohl každý
uplatnit své připomínky k návrhu územního plánu.
Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné připomínky.

Rozhodnutí o námitkáeh uplatněnýeh ve veřejném projednání návrhu změny ě. 1
územního plánu :
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 8.12.2014 mohli vlastníei pozemků
a staveb dotěenýeh návrhem řešení, oprávněný investor a zástupee veřejnosti podat proti
návrhu územního plánu námitky.
Ve stanovené lhůtě byla podána tato námitka :
2. Námitka p. Taťány Řihákové (Březolupy ě.p. 414)
Text námitky, rozhodnutí o námitee a jeho odůvodnění je nedílnou souěástí tohoto opatření
obeené povahy jako příloha ě. 3. - B.l.(kapitola 5.).

Vyhodnoeení připomínek uplatněnýeh ve veřejném projednání návrhu změny ě. 1
územního plánu :
Nejpozději do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání, tj. do 8.12.2014 mohl každý
uplatnit své připomínky k návrhu územního plánu.
Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné připomínky.
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Vyhodnocení připomínek uplatněných ve společném projednání návrhu změny ě. 1
územního piánu :
Nejpozději do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. do 27.3.2014 mohl každý
uplatnit své připomínky k návrhu územního plánu.
Ve stanovené lhůté byla uplatněna tato připomínka :
1. Připomínka p. Taťány Řihákové (Březolupy ě.p. 414)
Text připomínky, způsob jejího řešení a odůvodnění tohoto řešení je nedílnou souěástí tohoto
opatření obecné povahy jako příloha č. 3. - B.l.(kapitola 7.).

Zrušovací ustanovení
Dnem nabytí účinnosti tohoto Opatření obecné povahy pozbývá účinnosti:
•

Územní plán obce Březolupy, schválený dne 21.10.2009 v částech řešených touto změnou
(do doby než bude vyhotoven právní stav územního plánu po vydání jeho změny).

Poučení
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může dle ust. § 173 odst. 1 správního řádu
každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.
Proti opatření obecné povahy nelze dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný
prostředek.

V Březolupech dne 22.7.2015

Stanislav Bařica
místostarosta obce

Ing. Petr Kukla
starosta obce

Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy:
1.
2.
3.
4.

Textová část ÚP
Grafická část ÚP
Textová část odůvodnění
Grafická část odůvodnění
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