
 
 
Příloha č.2 usnesení zastupitelstva obce Osvětimany ze dne 29.3.2006    

OBECNĚ   ZÁVAZNÁ  VYHLÁŠKA  
     č. 1/2006 

obce   Osvětimany 
 

o změně č. 2 územního plánu obce Osvětimany 
 
Zastupitelstvo obce Osvětimany schválilo dne 29.3.2006 v souladu s ust. § 84, odst. 2 písm. 
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, změnu č. 2 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. 10 
Účel vyhlášky 

 
Obecně závazná vyhláška ke změně č. 2 územního plánu obce Osvětimany doplňuje obecně 
závaznou vyhlášku obce Osvětimany o územním plánu obce Osvětimany ze dne 19.6.2003 
v článku č.4 – Vymezení závazné části, v článku č.6 – Funkční členění území, v článku č.8 – 
Limity využití území, v článku č.9 – Vymezení zastavitelného území, v článku č. 10 – 
Charakteristika jednotlivých funkčních ploch podléhajících regulaci a v článku č. 11 Veřejně 
prospěšné stavby o změnu č. 2       
 
Změna č. 2 územního plánu obce Osvětimany řeší změnu stávajícího využití území v pěti 
lokalitách: 

Lokalita č.1 – „U Přehrady“  - změna stávajícího funkčního vymezení z plochy pro 
krajinnou zeleň na plochu pro rekreaci individuální. Leží mimo současné zastavěné území 
obce severozápadně od její obytné části. 
Lokalita č.2 – „Nad přehradou“ – vymezení trasy obslužné účelové komunikace pro údržbu 
vodní nádrže a dále pro rekreanty. Leží mimo současně zastavěné území obce severozápadně 
od její obytné části. Spojí plochu pro parkoviště při silnici II/429 s prostorem přehradní 
nádrže. 
Lokalita č.3 – „Pod kostelem“ -  změna stávajícího funkčního vymezení na plochu pro 
bydlení. Leží v současně zastavěném území obce v její střední části poblíž kostela. 
Lokalita č.4 – „Horní paseky“ - změna stávajícího funkčního vymezení na plochu pro 
bydlení.Leží částečně mimo současně zastavěné území obce a částečně v něm, na sever od její 
obytné části 
Lokalita č.5 – „Lesní pozemek“ - změna stávajícího funkčního vymezení na plochu pro 
trvalé lesní porosty. Leží mimo současně zastavěné území obce na sever od její obytné části. 
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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 19.6.2006 zůstávají v platnosti a doplňují se 
dle textové části D. změny  č.2 – „Závazné části ve formě regulativů“ 
 

Část třetí 
Veřejně prospěšné stavby a asanace 

 
Článek č.3 

 
V rámci změny č. 2 ÚPO Osvětimany, se celá řešená lokalita č. 2 (veřejná účelová 
komunikace zajišťující obslužnost osvětimanské přehrady ) navrhuje jako veřejně prospěšná 
stavba. Jiné veřejně prospěšné stavby nejsou navrhovány. 
V rámci změny č. 2 Osvětimany nejsou žádné požadavky na asanace a asanační úpravy. 
 

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. 2 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   29.3.2006 
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem     15.4.2006 
 
 
       ................................                                                             ................................. 
          Místostarostka                                                                         Starosta  
 
 
Vyvěšeno dne:   30.3.2006                                     Sňato dne:    17.4.2006   
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