Příloha č.2 usnesení zastupitelstva obce Osvětimany č. 1/2005 ze dne 17.2.2005

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
obce Osvětimany
o změně č. 1 územního plánu obce Osvětimany
Zastupitelstvo obce Osvětimany schválilo dne 17.2.2005 v souladu s ust. § 84, odst. 2 písm.
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, změnu č. 1 územního
plánu obce Osvětimany. Na základě této skutečnosti Zastupitelstvo obce Osvětimany
vyhlašuje dle ust. § 84 odst. 2 písm. b) a ust. § 12 odst. 1, 2 téhož zákona tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Část první
Úvodní ustanovení
Článek č. 1
Účel vyhlášky
Obecně závazná vyhláška ke změně č. 1 územního plánu obce Osvětimany doplňuje obecně
závaznou vyhlášku obce Osvětimany o územním plánu obce Osvětimany ze dne 19.6.2003 v
článku č. 6 - Funkční členění území, v článku č. 9 – vymezení zastavitelného území a
v článku č. 10 – charakteristika jednotlivých funkčních ploch podléhajících regulaci o změnu
č. 1.
Předmětem změny č. 1 ÚPN O Osvětimany je změna stávajícího funkčního využití území
ve čtyřech lokalitách :
A - jedná se o změnu funkčního využití území z ploch zemědělského půdního fondu v drobné
držbě (NPd) na plochy pro dopravu v klidu (Dk). Jedná se o parc.č. 2968/1 (část)
B - jedná se o změnu funkčního využití území z ploch zemědělského půdního fondu v drobné
držbě (NPd) na plochy pro hromadnou rekreaci (Rh). Jedná se o parc.č. 2960
C - jedná se o změnu funkčního využití území z ploch zem. půdního fondu velkovýrobně
obhospodařovaných (NP), ploch ZPF v drobné držbě (NPd), krajinné zeleně (Zk), ploch TV –
zásobování vodou (Tv) a vodních ploch (NW) na plochy hromadné rekreace (Rh). Jedná se o
parc.č. 2953/2 (č.), 2959 (č.), 2964, 2970, 2971/57, 2971/58, 2971/122 (č.), 3161/1 (č.), 3168
(č.)
D – Lokalita byla po projednání zadání ze změny č. 1 vypuštěna
E - jedná se o změnu funkčního využití území z ploch zem. půdního fondu velkovýrobně
obhospodařovaných (NP), krajinné zeleně (Zk), ploch prvků ÚSES (USES) na plochy pro
tělovýchovu a sport (Ot). Jedná se o parc.č. 2971/132 (č.), 2971/125, 2971/1, 2971/122 (č.),
2971/80 (č.), 2971/172 (č.), 2971/121 (č.), 2971/128 (č.)

Část druhá
Závazné regulativy a limity
Článek č. 2
Závazné regulativy a limity stanovené v článku č.10 – Charakteristika jednotlivých funkčních
ploch podléhajících regulaci - vyhlášky ze dne 19.6.2003 zůstávají v platnosti a doplňují se
dle závazné části změny č. 1 .
Část třetí
Veřejně prospěšné stavby a asanace
Článek č. 3
V rámci změny č. 1 nejsou vymezeny žádné nové veřejně prospěšné stavby. Rovněž nejsou
navrženy žádné asanace ani asanační úpravy.
Část čtvrtá
Závěrečná
Článek č. 4
Ostatní články obecně závazné vyhlášky obce Osvětimany o územním plánu obce
Osvětimany ze dne 19.6.2003 zůstávají beze změny.
Článek č. 5
Dokumentace změny č. 1 je v jednom vyhotovení uložena na obecním úřadě v obci
Osvětimany, v jednom vyhotovení na stavebním úřadě v Boršicích, v jednom vyhotovení u
pořizovatele – Městský úřad Uherské Hradiště – odbor architektury, územního plánování a
regionálního rozvoje a v jednom vyhotovení na Krajském úřadě ve Zlíně – odbor územního
plánování a stavebního řádu.
Článek č. 6
V obci Osvětimany dne 17.2.2005
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5.3.2005
................................
PhDr. Marie Náplavová, místostarostka
Vyvěšeno dne:

18.2.2005

.................................
Josef Bartoněk, starosta
Sňato dne:

6.3.2005

