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Opat ení obecné povahy

Zm na . 1 územního plánu obce erný D l
Zastupitelstvo m styse erný D l p íslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona . 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst.2
stavebního zákona, § 13 a p ílohy . 7 vyhlášky . 500/2006 Sb., o územn analytických
podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti, § 171
a následujících zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve spojení s ustanovením §188 odst.4
stavebního zákona
vydává
opat ením obecné povahy tuto zm nu . 1 územního plánu obce erný D l, schváleného
usnesením zastupitelstva m styse erný D l UZM . 05/058/2008 ze dne 29.05.2008, jehož
závazná ást byla schválena na sch zi zastupitelstva obce erný D l dne 20.02.2001 a vydána
obecn závaznou vyhláškou obce erný D l . 01/2001, o závazné ásti územního plánu obce
erný D l, ú innou od 21.03.2001.
Závazná ást uvedené územn plánovací dokumentace se m ní takto:
1) Nov se vymezují tyto plochy s rozdílným zp sobem využití :
a) plocha ozna ená v grafické a textové dokumentaci zm ny 1.A.1 (k.ú. istá), rozloha: 0,97
ha. Za azení plochy dle provád cí vyhlášky 501/2006 Sb.: PLOCHY BYDLENÍ
b) plocha ozna ená v grafické a textové dokumentaci zm ny 1.B.1 (k.ú. istá), rozloha: 5,16
ha. Za azení plochy dle provád cí vyhlášky 501/2006 Sb.: PLOCHY REKREACE, sou ástí
plochy díl í zm ny je i ešení izola ní – sídelní zelen , podrobné vymezení polohy ploch zelen
v rámci území díl í zm ny je ur eno zpracovanou územní studií.
c) plocha ozna ená v grafické a textové dokumentaci zm ny 1.B.2 (k.ú. istá), rozloha: 3,11
ha. Za azení plochy dle provád cí vyhlášky 501/2006 Sb.: PLOCHY REKREACE
d) plocha ozna ená v grafické a textové dokumentaci zm ny 1.B.5 (k.ú. istá), rozloha: 0,06
ha. Za azení plochy dle provád cí vyhlášky 501/2006 Sb. : PLOCHY REKREACE
e) plocha ozna ená v grafické a textové dokumentaci zm ny 1.C.1 (k.ú. istá), rozloha: 2,1 ha.
Za azení plochy dle provád cí vyhlášky 501/2006 Sb. : PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
f) plocha ozna ená v grafické a textové dokumentaci zm ny 1.C.2 (k.ú. erný D l), rozloha:
1,19 ha. Za azení plochy dle provád cí vyhlášky 501/2006 Sb.: PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
g) plocha ozna ená v grafické a textové dokumentaci zm ny 1.D.3 (k.ú.Fo t), rozloha: 2,47 ha.
Za azení plochy dle provád cí vyhlášky 501/2006 Sb.: PLOCHY OB ANSKÉHO
VYBAVENÍ
h) plocha ozna ená v grafické a textové dokumentaci zm ny 1.E.1 (k.ú. istá), rozloha: 1,74
ha. Za azení plochy dle provád cí vyhlášky 501/2006 Sb.: PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ
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i) plocha ozna ená v grafické a textové dokumentaci zm ny 1.E.2 (k.ú. erný D l), rozloha:
0,76 ha. Za azení plochy dle provád cí vyhlášky 501/2006 Sb.: PLOCHY SMÍŠENÉ
VÝROBNÍ
j) plocha ozna ená v grafické a textové dokumentaci zm ny 1.E.3 (k.ú.Fo t): rozloha 5,31 ha.
Za azení plochy dle provád cí vyhlášky 501/2006 Sb. : PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ
2) Pro plochy s rozdílným zp sobem využití vymezené v odstavci 1 platí podmínky pro využití
stanovené v textové ásti zm ny . 1 územního plánu.
3) Plochy s rozdílným zp sobem využití vymezené v odstavci 1 se za azují do zastavitelných
ploch. Seznam ve ejn prosp šných staveb stanovených obecn závaznou vyhláškou obce
erný D l . 01/2001, o závazné ásti územního plánu obce erný D l se touto zm nou
dopl uje o:
a) VPS 1: Ve ejn prosp šná stavba je vymezena pro ve ejnou infrastrukturu dopravní a
technickou v návaznosti na obsluhu plochy zm ny . 1.E.3
b) VPS 2: Ve ejn prosp šná stavba je vymezena pro ve ejnou infrastrukturu dopravní a
technickou v návaznosti na obsluhu plochy zm ny . 1.E.1
c) VPS 3: Ve ejn prosp šná stavba je vymezena pro ve ejnou infrastrukturu dopravní a
technickou v návaznosti na obsluhu plochy zm ny . 1.C.1, 1.B.2, 1.A.1
4) Sou ástí zm ny . 1 územního plánu obce erný D l jsou :
1) Textová ást územního plánu
2) grafická ást územního plánu
a) výkres základního len ní v m ítku 1: 5 000,
b) hlavní výkres v m ítku 1: 5 000,
c) výkres ve ejn prosp šných staveb, opat ení a asanací, v m ítku 1: 5 000,

Od

vodn ní

Od vodn ní zm ny . 1 územního plánu obce erný D l obsahuje :
A) textovou ást od vodn ní zpracovanou po izovatelem
B) textovou ást od vodn ní zpracovanou projektantem – zpracovatelem zm ny
C) grafickou ást.

A. Textová ást od vodn ní zpracovaná po izovatelem
1. Postup p i po ízení zm ny
21.12.2006 – zastupitelstvo obce usnesením UZO . 11/148/2006 schválilo zadání zm ny .1
18.06.2007 – se konalo spole né jednání o návrhu s dot enými orgány
3.12.2007 - návrh opat ení obecné povahy byl zve ejn n formou ve ejné vyhlášky – zahájeno ízení
o územním plánu
21.01.2008 – se konalo ve ejné jednání o návrhu zm ny . 1
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2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územn plánovací
dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území
z hlediska širších vztah
Z Politiky územního rozvoje eské republiky nevyplývají žádné požadavky týkající se ešení
zm ny územního plánu, které by vyplývaly z definování rozvojových os a oblastí, specifických
oblastí, multimodálních koridor , dopravních koridor , ešení elektroenergetiky, plynárenství i
dálkovod . ešení je v souladu s nad azenou územn plánovací dokumentací, kterou je územní plán
VÚC Krkonoše zpracovaný TERPLANEM PRAHA a.s. a schválený vládou R 9.11.1994
usnesením . 630. Závazná ást byla vyhlášena na ízením vlády . 232/1994 Sb. Požadavkem ÚP
VÚC je zajišt ní územní ochrany pro homogenizaci trasy I/14 v prostoru istá Rudník a výstavba
kanalizace a OV. Požadavky byly zohledn ny do ešení díl ích zm n. Pro zpracování zm ny .1
nebyly formulovány žádné specifické požadavky vyplývající ze širších vztah a ešení se širších
vztah v cn nijak nedotýká.

3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování
ešení navržené zm nou zohled uje cíle a úkoly územního plánování. koncepce ešení je stanovena
s ohledem na hodnoty a podmínky území a její vliv na životní prost edí a udržitelný rozvoj území je
adekvátní druhu a objemu navrhované zástavby a nemá neadekvátní vliv na obyvatelstvo, ovzduší,
povrchové a podzemní vody, horninové prost edí, flóru, faunu a ekosystémy a p dní fond.
S ohledem na kontext národního parku a jeho ochranného pásma se p i stanovení koncepce
uplat ují ve zvýšené mí e požadavky na nenarušení krajinného rázu a vhodné zakomponování
staveb do území a jeho p írodního rámce. Tyto požadavky byly zohledn ny zejména ve vztahu
k ploše 1.B.1, která byla sou asn
ešena formou územní studie vzhledem k požadavku
podrobn jšího prov ení zástavby lokality za ú elem minimalizace vliv na ovlivn ní krajinného
rázu.
ešení architektonicko urbanistického za len ní zástavby v navržených zastavitelných plochách a
její vliv na krajinný ráz v . stanovení hmotov prostorových limit zastav ní je d ležitým úkolem
pro další (podrobn jší) stupn územn plánovací i projektové p ípravy a to p edevším s ohledem
na skute nost, že zm ny se z podstatné ásti nacházejí na území ochranného pásma KRNAP.

4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích
edpis ,
Zm na . 1 byla po ízena v souladu s ustanoveními zákona . 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním ádu a v souladu s ustanoveními vyhlášky . 500/2006 Sb. o územn analytických
podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence plánovací innosti.

5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních p edpis – soulad se stanovisky
dot ených orgán
Zm na . 1 byla po ízena v souladu s ustanoveními zákona . 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním ádu a v souladu s ustanoveními vyhlášky . 500/2006 Sb. o územn analytických
podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence plánovací innosti. Stanoviska
dot ených orgán byla zapracována do dokumentace.

6. Vyhodnocení spln ní zadání
Vymezení ešeného území bylo dodrženo v souladu se zadáním, díl í ešená území byla pouze
nepatrn rozší ena v p ípadech, kdy podmínkou pro rozvoj lokality je i realizace koridor dopravní
a technické infrastruktury nezbytných zejména pro napojení lokality.

3

Požadavky vyplývající z požadavk územního plánu velkého územního celku byly zohledn ny do
ešení díl ích zm n.
Díl í zm ny s jedinou výjimkou nijak neovliv ují chrán né nemovité památky a ostatní památkov
hodnotné objekty v . archeologických lokalit, pouze ešení východní ásti lokality 1.C.2 zohlednilo
památkový význam industriálního objektu rozvalin staré pece na pálení vápence.
Lokality zm ny se nacházejí mimo ochranné pásmo II. stupn
láze ského místa Janské Lázn .

p írodních lé ivých zdroj

Návrh zm ny .1 respektuje všechny prvky ochrany p írody a územního systém ekologické stability
– ešené území zm ny je situováno v dostate né vzdálenosti od maloplošných zvlášt chrán ných
území p írody i mimo prvky územního systému ekologické stability. S ohledem na kontext
národního parku a jeho ochranného pásma se p i stanovení koncepce uplat ují ve zvýšené mí e
požadavky na nenarušení krajinného rázu a vhodné zakomponování staveb do území a jeho
írodního rámce. Tyto požadavky byly zohledn ny zejména ve vztahu k lokalit 1.B.1, která byla
sou asn ešena formou územní studie vzhledem k požadavku podrobn jšího prov ení zástavby
lokality za ú elem minimalizace vliv na ovlivn ní krajinného rázu.
Zm na . 1 nárokuje zábor zem lské p dy, který je bilancován v kapitole Vyhodnocení
edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na zem lský p dní fond a pozemk ur ených k
pln ní funkce lesa.
Díl í zm ny s jedinou výjimkou nijak neovliv ují chrán né nemovité památky a ostatní památkov
hodnotné objekty v . archeologických lokalit, pouze ešení východní ásti lokality 1.C.2 zohlednilo
památkový význam industriálního objektu rozvalin staré pece na pálení vápence.
Zm na svým charakterem respektuje a navazuje na celkovou koncepci ešení systém dopravy,
ob anského a technického vybavení, tak jak byla navržena územním plánem.
Zm ny neztíží ani neznemožní ani neovlivní vydobytí veškerých zásob ložisek nerostných surovin
na území obce , již v zadání bylo vymezení díl í zm ny 1.C.2 plošn redukováno a omezeno k
hranici dobývacího prostoru . 60016 tak, aby rozvojová plochy do dobývacího prostoru
nezasahovala.
Podrobné vyhodnocení spln ní zadání je sou ástí textové
projektantem – zpracovatelem zm ny

7. Komplexní zd vodn ní p ijatého
vyhodnocení p edpokládaných d sledk
rozboru udržitelného rozvoje území

ásti od vodn ní zpracované

ešení a vybrané varianty, v etn
tohoto ešení, zejména ve vztahu k

ešení navržené zm nou .1 vyplynulo ze zadání, které bylo zpracováno na základ podn tu obce a
dalších subjekt (vlastník jednotlivých pozemk ). Veškeré zám ry mají invariantní charakter.
edpokládané vlivy díl ích zm n .1 na životní prost edí a udržitelný rozvoj území jsou adekvátní
druhu a objemu navrhované zástavby a nemají neadekvátní vliv na obyvatelstvo, ovzduší,
povrchové a podzemní vody, horninové prost edí, flóru, faunu a ekosystémy. Vlivy na zábory
zem lské p dy jsou bilancovány v samostatné kapitole. Zábor lesních pozemk (pozemk
ur ených k pln ní funkce lesa) zm na . 1 nevyvolává.
S ohledem na kontext národního parku a jeho ochranného pásma se p i stanovení koncepce
uplat ují ve zvýšené mí e požadavky na nenarušení krajinného rázu a vhodné zakomponování
staveb do území a jeho p írodního rámce. Tyto požadavky byly zohledn ny zejména ve vztahu
k lokalit 1.B.1, která byla sou asn ešena formou územní studie vzhledem k požadavku
podrobn jšího prov ení zástavby lokality za ú elem minimalizace vliv na ovlivn ní krajinného
rázu.
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ešení architektonicko urbanistického za len ní zástavby v navržených zastavitelných plochách a
její vliv na krajinný ráz v . stanovení hmotov prostorových limit zastav ní je d ležitým úkolem
pro další (podrobn jší) stupn územn plánovací i projektové p ípravy a to p edevším s ohledem
na skute nost, že zm ny se z podstatné ásti nacházejí na území ochranného pásma KRNAP.
Sledovaná koncepce zm ny je rozvojová. D vodem pro tento rozvoj obce jsou zejména
demografické, sociální a ekonomické charakteristiky obce. Trvalý pokles po tu obyvatel obce a
etelný úbytek významu a ekonomického efektu tradi ní výrobní základny si vynucují podporu
nových aktivit, které by zvrátily nep íznivý demografický trend, oživily místní ekonomiku a
stabilizovaly obyvatelstvo. Rozvojové zám ry jsou reakcí na nep íznivé demograficko ekonomické
a sociální ukazatele a cílem je podpora t ch složek rozvoje, které se ukazují jako osv ené a
perspektivní v podmínkách sou asné i budoucí ekonomiky v . integrující se evropské ekonomiky.
Bez podpory všech oblastí rozvoje se nepoda í zvrátit negativní demografický vývoj, bude docházet
k dalšímu poklesu po tu obyvatel, k úbytku pracovních p íležitostí i k omezení nabídky
vybavenosti a služeb, z nichž p ežijí pouze sezónní za ízení pro uspokojení poptávky rekreant .
Uvedené d vody vyústily v požadavek na vytvo ení územních p edpoklad rozvoje v oblastech
výstavby objekt pro bydlení, rekreaci, pro smíšenou výstavbu objekt pro bydlení a rekreaci, ploch
pro výstavbu objekt sportoviš , vymezení nových ploch pro výstavbu objekt technického zázemí
(výroby) a ob anské vybavenosti

8. Informace o výsledcích vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj území spolu
s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vliv na
životní prost edí
Zadání zm ny .1 neobsahovalo požadavek na vyhodnocování vlivu koncepce ešení zm ny . 1 na
životní prost edí, prvky soustavy NATURA 2000 i udržitelný rozvoj území.

9. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na zem
dní fond a pozemky ur ené k pln ní funkce lesa
Souhrnné vyhodnocení d sledk

ešení na zem

lský

lský p dní fond

Všechny navržené rozvojové lokality 1. zm ny vyhodnocované z hlediska odn tí ZPF zaujímají
22,87 ha, z toho iní ZPF 20,09 ha. Z hlediska zastoupení t íd ochrany ZPF v celé obci je celková
bilance následující :
obec erný D l – zm na . 1
zastoupení t íd ochrany ZPF
ída
rozloha
(ha)
I
7,70
II
1,75
III
0,95
IV
5,33
V
4,36
ZPF celkem 20,09

Následující tabulka obsahuje zastoupení t íd ochrany ZPF v jednotlivých katastrálních územích :

ída ochrany ZPF
I
II
III
IV

rozloha
(ha)
kat. území
kat. území
istá v Krkonoších
erný D l
3,47
1,75
0,95
1,57
0,55

kat. území
Fo t
4,23
3,21
5

obec celkem
7,70
1,75
0,95
5,33

V
ZPF celkem
nezem d lská
da celkem
celková rozloha
lokalit zm ny .1 ÚP

3,28
11,02
1,24

0,20
0,75
1,20

7,44
0,34

3,48
19,21
2,78

12,26

1,95

7,78

21,99

Odn tí ZPF v jednotlivých lokalitách podléhá následujícím podmínkám :
- bytová výstavba i jiné nároky na plochy budou vždy ešeny s reálnou pot ebou této výstavby.
Pokud nedojde k napln ní odsouhlasené plochy, bude nevyužitá ást ponechána v ZPF.
- p i výstavb budou d sledn ešeny zejména hydrologické a odtokové pom ry v území, bude
zachován i nahrazen p ístup na zem lské a lesní pozemky, p ípadn budou vybudovány
ístupové komunikace k zem lské a lesní p .
ZD VODN NÍ ZÁBOR ZPF

Sledovaná koncepce zm ny je rozvojová což s sebou p ináší i pom rn vysoké nároky na zábor
zem lského p dního fondu. D vodem pro plošný rozvoj obce jsou zejména demografické,
sociální a ekonomické charakteristiky obce. Trvalý pokles po tu obyvatel obce (za posledních 100
let z 2195 obyvatel na dnešních cca 750), z etelný úbytek významu a ekonomického efektu tradi ní
výrobní základny (zem lství, lesnictví, t žba vápence, papírenské a textilní provozy) si vynucují
podporu nových aktivit, které by zvrátily nep íznivý demografický trend, oživily místní ekonomiku
a stabilizovaly obyvatelstvo. Rozvojové zám ry jsou reakcí na nep íznivé demograficko
ekonomické a sociální ukazatele a cílem je podpora t ch složek rozvoje, které se ukazují jako
osv ené a perspektivní v podmínkách sou asné i budoucí ekonomiky v . integrující se evropské
ekonomiky. Bez podpory všech oblastí rozvoje se nepoda í zvrátit negativní demografický vývoj,
bude docházet k dalšímu poklesu po tu obyvatel, k úbytku pracovních p íležitostí i k omezení
nabídky vybavenosti a služeb, z nichž p ežijí pouze sezónní za ízení pro uspokojení poptávky
rekreant . Uvedené d vody vyústily v požadavek na vytvo ení územních p edpoklad a nárok na
dní fond v t chto oblastech výstavby objekt pro bydlení, rekreaci, pro smíšenou výstavbu
objekt pro bydlení a rekreaci, ploch pro výstavbu objekt sportoviš , vymezení nových ploch pro
výstavbu objekt technického zázemí (výroby) a ob anské vybavenosti
Vyhodnocení odn tí p dy z pozemk ur ených k pln ní funkce lesa
Koncepce ešení 1. zm ny nemá dopad na zásah do pozemk ur ených k pln ní funkce lesa.
Podrobné vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na zem lský p dní fond
a pozemky ur ené k pln ní funkce lesa je sou ástí textové ásti od vodn ní zpracované
projektantem – zpracovatelem zm ny.

10. Rozhodnutí o námitkách
Oprávn né osoby v pr

hu projednávání nepodaly námitky.

11. Vyhodnocení p ipomínek
V následujícím p ehledném seznamu je provedeno souhrnné vyhodnocení p ipomínek s uvedením názvu dot eného
orgánu, ísla jednacího (zna ky) dopisu a nakonec kone né zhodnocení s p ípadným komentá em, který byl proveden
v p ípadech, které si vyžádaly úpravu dokumentace :
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
.j.: tu/4940/07/2/hok.tu/br
SOUHLAS BEZ P IPOMÍNEK
Hasi ský záchranný sbor Královéhradeckého kraje územní odbor Trutnov
.j.: HSHK/TU-582/OP-2007-3-Pr
SOUHLAS BEZ P IPOMÍNEK
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SPRÁVA KRNAP
Správa Krkonošského národního parku se sídlem ve Vrchlabí
zna ka: KRNAP 04939/2007
STANOVISKO OBSAHUJE :
odst. 1/ požadavek podrobn jšího len ní ploch dle územní studie, úprava podmínek pro využití ploch
s rozdílným zp sobem využití
k odst.2/ poukázáno na nedostate nost podmínek ochrany krajinného rázu ve vazb na Stavební zákon a a
zákon . 186/2006 §12 odst.4
Návrh zm ny .1 byl ve dvou krocích upravena dodán Správ KRNAP k odsouhlasení provedených úprav
SPRÁVA KRNAP
Správa Krkonošského národního parku se sídlem ve Vrchlabí
zna ka: KRNAP 10582/2007
SOUHLAS S PROVEDENOU ÚPRAVOU DOKUMENTACE BEZ P IPOMÍNEK
Krajský ú ad Královéhradeckého kraje, Odbor územního plánování a stavebního ádu
zna ka: 8635/UP/2007
SOUHLAS BEZ P IPOMÍNEK, ODKAZY NA DO
Krajský ú ad Královéhradeckého kraje, Odbor životního prost edí a zem
Ing. Marková 17.07.2007
SOUHLAS BEZ P IPOMÍNEK

lství

editelství silnic a dálnic R
zna ka: 11561- SD-07-311
STANOVISKO OBSAHUJE :
požadavek na ešení dopravního napojení ploch 1.E.1 a 1.E.3 pouze prost ednictvím stávajících p ipojení,
nikoliv novými samostatnými sjezdy na silnici I/14
Návrh zm ny .1 ÚPO erný d l byl na základ jednání na Ministerstvu dopravy upraven tak, že u dot ených zm n
bylo z grafické ásti odstran no ozna ení dopravního p ipojení lokality na silnici I/14 a v textu dopln no:“ Další
možnosti ešení dopravního napojení a obsluhy lokality budou obsahem návazné podrobn jší dokumentace, kde
budou ešeny v pot ebném detailu. O možnosti nového p ipojení bude rozhodnuto na základ projednání podrobn jší
dokumentace a jejím odsouhlasení editelstvím silnic a dálnic R“ (viz dopis zna ka 13/2008-910-UPR/2).
Centrum dopravního výzkumu, Sekce koncepce rozvoje dopravního sektoru – Praha
zna ka: S22/0623/07
OTVRZUJÍC ODKAZ NA STANOVISKO SD R, JINAK BEZ P IPOMÍNEK
Ministerstvo pr myslu a obchodu
zna ka: 21895/03300/2007
SOUHLAS S POŽADAVKEM NA DOPLN NÍ LOŽISKA 3 179 000 V . CHLÚ – POŽADOVANÉ ÚDAJE BYLY
DOPLN NY
- Ministerstvo vnitra R, Odbor správy majetku, Odd lení správy nemovitého majetku
.j.: OSM 2114/05-2007
SOUHLAS BEZ P IPOMÍNEK
Ministerstvo zdravotnictví, eský inspektorát lázní a z ídel
zna ka: IL-31.5.2007/18460-L
SOUHLAS BEZ P IPOMÍNEK
Ministerstvo životního prost edí
zna ka: 332/550/07-Hd
BEZ P IPOMÍNEK A POŽADAVK
Obvodní bá ský ú ad v Trutnov
zna ka: 2235/07/Ko/Lá
SOUHLAS S OBECN FORMULOVANOU S CITACÍ VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK
R – státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Královéhradecký kraj
zna ka: 1435/07/52.100/VH
SOUHLAS BEZ P IPOMÍNEK
Státní ú ad pro jadernou bezpe nost, Regionální centrum Hradec Králové
.j.: 18392/2007
SOUHLAS BEZ P IPOMÍNEK
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eská republika – Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice
.j.: 2854-ÚP/2007-1420
SOUHLAS S OBECN FORMULOVANOU S CITACÍ VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK
Ministerstvo zdravotnictví
zna ka: 18241/2007
SOUHLAS BEZ P IPOMÍNEK
STANOVISKO KE ZPRÁV O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZM NY .1 ÚPO ERNÝ D L P EDKLÁDANÉ
KRAJSKÉMU Ú ADU:
Krajský ú ad Královéhradeckého kraje, Odbor územního plánování a stavebního ádu
zna ka: 18342/UP/2007/Sm
SOUHLAS

B. Textová ást od vodn ní zpracovaná projektantem – zpracovatelem
zm ny
Je nedílnou sou ástí dokumentace zm ny .1 územního plánu obce erný D l

C. Grafická ást
Je nedílnou sou ástí dokumentace zm ny .1 územního plánu obce erný D l
Grafickou ást tvo í :
- koordina ní výkres v m ítku 1: 5 000, formát A1,
- výkres širších vztah v m ítku 1: 100 000, formát A3,
- výkres p edpokládaných zábor p dního fondu v m ítku 1: 5 000, formát A1,
Pou ení:
Proti zm
.1 územního plánu obce erný D l vydané formou opat ení obecné povahy nelze
podat opravný prost edek (§ 173 odst. 2 zákona . 500/2004 Sb., správní ád). Opat ení obecné
povahy nabývá ú innosti patnáctým dnem po dni vyv šení.

Ing. Zden k Kraus v.r.
starosta

Martin Stránský v.r.
místostarosta
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