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OPATRENI OBECNE POVAHY č. 1/2015

Zastupitelstvo obce Ostrožská Nová Ves jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení
§ 6 pdst. 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 Sh., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky ě. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
ve znění pozdějších předpisů
vydává
Územní plán Ostrožská Nová Ves
Texjová část územního plánu [obsah dle části 1. bodu (1) a (2) přílohy č. 7 k vyhlášce č.
500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů] je nedílnou součástí tohoto opatření ohecné
povahy jako příloha č. 1.
GraJícká část územního plánu [obsah dle části 1. bodu (3) přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006
Sb., ve znění pozdějších předpisů] je nedílnou součástí tohoto opatření ohecné povahy jako
příloha č. 2.

Odůvodnění
Textová část odůvodnění [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 [obsah dle ěásti II. bodu (2) přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.]
je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 4.

Postup při pořízení Územního plánu Ostrožská Nová Ves je popsán v příloze č. 3
v kápitole A.

Výsledek přezkoumání Návrhu územního plánu Ostrožská Nová Ves dle ust. § 53 odst.
4, 5| stavebního zákona [obsah dle části II. bodu (1) přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.,
ve ztnění pozdějších předpisů] je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha
č. 3í (kapitola B., C.).

Rožhodnutí o námitkách uplatněných v opakovaném veřejném projednání návrhu
úzepiního plánu :
Nejpozději do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání, tj. do 6.4.2015 mohli
vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce
veřejnosti podat proti návrhu územního plánu námitky.
Ve Stanovené lhůtě byly podány tjdo námitky :
1. Námitka pana Radovana Klimenta
2. Námitka Ing. Antonína Pšumého
3. Námitky Ing. Petra Miloše (jedná se o námitky 3/1 a 3/2)
4. Námitky Ing. Romana Šicha (jedná se o námitky 4/1 a 4/2)
5. Námitka Ing. Jaromíra Vitekera a Ing. Bohuslavy Vitekerové
6. Námitka Vlastimila a Zdeňky Kopečkových
7. Námitka pana Radka Vdovského
8. Námitka pana Radka Hodinského
9. Námitka pana Petra Hodninského
10. Námitka Filipa a Jany Momčilových
11. Námitka pana Davida Vaňka
Il2. Námitky MO MRS Kunovice (jedná se o námitky 12/1, 12/2 a 12/3)
13. Námitka Zdeňka a Marie Bartošových
14. Námitky Spolku Ostrožská jezera, IČ 26576155 (jedná se o námitky 14/1 až 14/8)
15. Námitky p. Františka Hábla, jednatele společnosti Štěrkovna spol. s r.o. (jedná se o
námitky č. 15, 15a) a 15 b ) )
Text námitek, rozhodnutí zastupitelstva obce o podaných námitkách a odůvodnění tohoto
rozhodnutí je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 3. (kapitola H.).

Vyhodnocení připomínek uplatněných v opakovaném veřejném projednání návrhu
úzetnního plánu :
Nejpozději do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání, tj. do 6.4.2015 mohl každý
uplEjtnit své připomínky k návrhu územního plánu.
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Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné připomínky.

Rozjhodnutí o námitkách uplatněných ve veřejném projednání návrhu územního plánu :
Nej|)ozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 11.9.2014 mohli vlastníci pozemků
a stpveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti podat proti
návrhu územního plánu námitky.
Ve stanovené lhůtě byly podány tyto námitky :
1. Námitka pana Lubomíra Hoffmanna - jednatele společnosti, Kovovýroba Hoffmann
s.r.o.
2. Námitky občanského sdružení Ostrožská jezera, zastoupeného
Dr.Jiřím Škůrkem
(jedná se o námitky 2/1, 2/2, 2/3 a 2/4)
3. Námitka p. Josefa Hósse, p. Jitky Vítkové, p. L.Krajčové adalších 33podepsaných
občanů
4. Námitka p. Antonína Vítka
5. Námitka p. Aleny Zálesákové
Text námitek, rozhodnutí zastupitelstva obce o podaných námitkách a odůvodnění tohoto
rozhodnutí je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 3. (kapitola H.).

Vyhodnocení připomínek uplatněných ve veřejném projednání návrhu územního piánu:
Neji^ozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 11.9.2014 mohl každý uplatnit své
připomínky k návrhu územního plánu.
Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné připomínky.

Vyhodnocení připomínek uplatněných ve společném projednání návrhu územního
plánu:
Nej]j)ozději do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. do 11.4.2014 mohl každý
uplatnit své připomínky k návrhu územního plánu.
Ve stanovené lhůtě byly podány tyto připomínky :
1. Připomínka p. Anny Juráskové
Ž. Připomínka p. Stanislava Bobka
Text těchto připomínek, způsob jejich řešení a odůvodnění tohoto řešení je nedílnou součástí
tohdto opatření obecné povahy jako příloha č. 3. (kapitola L).

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

•
•
•
•
•

ýzem ní plán obce Ostrožská Nová Ves, schválený dne 29.7.1999
Žměna č. 1 ÚPO Ostrožská Nová Ves, schválená dne 20.12.2000
Záměna č. 2 ÚPO Ostrožská Nová Ves, schválená dne 19.9.2006 usnesením č. 18
Žměna ě. 2 ÚPO Ostrožská Nová Ves (lokalita č. 13), vydaná dne 14.12.2010 usn.č. 2
Změna ě. 3 A ÚPO Ostrožská Nová Ves, vydaná dne 11.12.2007 usnesením č. 6
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Změna č. 3 B ÚPO Ostrožská Nová Ves, vydaná dne 25.6.2008 usnesením č. 9
Změna ě. 4 ÚPO Ostrožská Nová Ves, vydaná dne 17.5.2011 usnesením č. 5

Dnem nabytí úěinnosti tohoto Opatření obecné povahy se zrušuje :
Obecně závazná vyhláška obce Ostrožská Nová Ves č. 4/99 o územním plánu obce
(Dstrožská Nová Ves, ze dne 29.7.1999
Obecně závazná vyhláška obce Ostrožská Nová Ves o změně ě. 1 územního plánu obce
Ostrožská Nová Ves, ze dne 20.12.2000
pbecně závazná vyhláška obce Ostrožská Nová Ves ě. 1/2006 o vyhlášení závazné ěásti
změny ě. 2 územního plánu obce Ostrožská Nová Ves, ze dne 19.9.2006
Opatření obecné povahy ě. 1/2010, Změna ě. 2 - lokalita č. 13 územního plánu obce
Ostrožská Nová Ves, ze dne 14.12.2010
Opatření obecné povahy ě. 1/2007, Změna č. 3A územního plánu obce Ostrožská Nová
\'e s, ze dne 11.12.2007
Opatření obecné povahy ě. 1/2008, Změna ě. 3B územního plánu obce Ostrožská Nová
Ves, ze dne 25.6.2008
Ópatření obecné povahy č. 1/2011, Změna č. 4 územního plánu obce Ostrožská Nová Ves,
ze dne 17.5.2011

Pouěení
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 0|Strožské Nové Vsi dne 25.6.2015

Ing. Pavel Botek
starosta obce

Ing. Jaroslava Bedřichová
místostarostka obce

Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy:

2.
3.
4.

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