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VEŘeuNÁ VYHLÁŠKA
ozNÁMENí woÁltí

Úzevruírvlu PLÁNU KRHANIcE
FoRMoU oPATŘrní oBEcNÉPoVAHY
obecní úřad Krhanice jako pořizovatel příslušný k pořízení územníhoplánu
dle ust. $ 6 odst. 2zákona č' 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějšíchpředpisů, při zajištěnísplnění poŽadavků
pro výkon územně plánovací činnosti podle ust. s 24 stavebního zákona, Vám
v souladu s ust., ss 25 a 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 správní řád, ve znění
pozdějších předpisů oznamuje. Že dne 22. června 2020 byl Zastupitelstvem obce
Krhanice. příslušnýmpodle ust. $ 6 odst. 5, písm. c)' $ 43 odst. 4 a $ 54 odst' 2
stavebního zákona aza pouŽití ust. s 171 a následujících správního řádu, vydán
územníplán Krhanice. a to formou opatřeníobecní povahy.

Územní plán byl proveden na návrh a Ve prospěch obce Krhanice a dotýká se všech
vlastníkůpozemků a staveb v k. ú. Krhanice a dalších občanůobce Krhanice.

Vzhledem k velkému rozsahu spisu územníhoplánu vydanému formou opatření
obecné povahy je na klasické úřední desce obecního úřadu veřejnou vyhláškou
po dobu 15 dnů zveřejněno pouze toto oznámení.

Úplná dokumentace opatření obecné povahy o vydání územního plánu Krhanice
včetně jeho odůvodnění je zveřejněna jako příloha této veřejné vyhlášky
na webových stránkách: http: www'obeckrhanice.cz

Do úplnédokumentace opatření obecné povahy územníhoplánu Krhanice včetně
jeho odůvodněnílze nahIédnout na obecním úřadě, a to vŽdy v úředníchhodinách
zveřejněných na budově obecního Úřadu a na webových stránkách úřadu, jinak
dle dohody na tel. 317 702 121.

Základní údaje - územníplán Krhanice na správním územíobce vymezeném tímto
ntm uzemlm
iedinÝm
stanovil základní koncepci rozvoje území,ochrany jeho hodnot, jeho plošného
a prostorového uspořádání, koncepci uspořádání krajiny a koncepci veřejné
infrastruktury,

vymezil zastavěné a zastavitelné území,
stanovil podmínky pro změny v plochách, tj. podmínky pro vyuŽití ploch,
stanovil v plochách hlavní funkčnívyuŽití, přípustnévyuŽití, nepřípustné
vyuŽití, případně podmíněně přípustné vyuŽití a prostorové uspořádání
s ohledem na ochranu krajinného rázu,
vymezil plochy územníhosystému ekologické stability,
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Vymezil veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze
práva k pozemkům vyvlastnit,
vymezil plochy, ve kteých je rozhodování o změnách v územípodmíněno
zpracováním územnístudie.

obsah územníhoplánu je členěn do dvou částí:na výrok

a

odůvodnění'
Dokumentace obsahuje poŽadavky vyplývajícíz ustanovení stavebního zákona,
správního řádu a prováděcívyhlášky ke stavebnímu zákonu.
Textová část výroku obsahuje 36 číslovanýchstran a 2 vloŽená schémata.
SP1 Koncepce silničnía Železničnídopravy; SP2 Koncepce pěšía cyklistické
dopravy. Grafická část územního plánu obsahuje 3 výkresy v měřítku 1 : 5 000 - P1
Základní členěníúzemíiP2 Hlavní výkres; P3. Veřejně prospěšnéstavby, opatření
a asanace.

odůvodněníobsahuje textovou část včetně rozhodnutí o námitkách

a

jejich
odůvodnění a vyhodnocení připomínek. Grafická část je označena číslyvýkresů 01
aŽ 07.

Poučení:
Proti územního plánu Krhanice vydanému formou opatření obecné povahy nelze
podat opravný prostředek (s 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 sb., správní řád).

M

Aleš Papoušek
starosta obce

Toto opatření obecné povahy, oznámení o vydání územníhop|ánu Krhanice se doručuje veřejnou
vyhláškou a musí být vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno téŽ způsobem umoŽňujícímdálkový
přístup (na internetových stránkách) po dobu nejméně 15 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce
obecního úřadu Krhanice, tj. od 23. 6. 2020 do 8. 7. 2020. Palnáctým dnem po dni vyvěšení se
dokument povaŽuje za doručený v případě, pokud je po stejnou dobu zveřejněn způsobem umoŽňující
dálkový přístup, kde musí být zveřejněno i celé znění opatření obecné povahy, tj. vydaný územníplán.

Vyvěšeno na úřední desce dne:23.6.2020
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