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ZMENA

úzrnrtt.tílro pLÁNu SíDELNíHoúrvnnu

DoBRlGHovl cE

Pořízovalel

.. obecní úřad DoBŘrcuovrcE,
Vítova ó1,252 29 Dobřichovic€,
staro§ra RND[. Váa]av KRATocIryiL,

Ičo 00241l8l,
Výkonný

pořizovatel

...,.....

Zptacolatel nóvrhu zadání I . změny

.. .. .

tel. (02)

Ing. Ladi§lav Vich

9

9l2l82,99]'224l

- PRISVICH,

stavební inženýŤing a poradenství,
Aníala Staška 32, l40 02 Přaha 4,
manažer Ing. Ladislav VICH, IČo 13308092,
tÉl.(02) 2213 5240, 2213 s383

. Ing. Ladislav Vich - PRISYICH,

projekc€, ťealizace a inženy'řing staveb,
Anta]a staška 32, l40 02 Praha 4,
projektanx Ing. Ladislav vIcH,IČo 13308092,
l3l. (02\ 22135240,2213 5383

Nadřízeuj orgón územního plánování

....

. Okre§ní úřad PRAHA-ZiPAD
regionálniho rozvoj e,
odděleni územnlho plánování,
Podskalská 19, l28 25 Přaha 2,
refeŤát

vedouci oddělení M$. Michal
lll. (02) 66312668

xoŠÍt!

Schválení pořízení 1. změn1l územníhoplanu 25. listopadu 1999

Proj ednáv óní návr hu zadání
1. změny územního plánu . . . . . , . . . . . , . , , 29. li§topadu 1999 až 12. ledna 2000
Schválení zadání 1. změny
územního plánu

26- ledna 2000

Projednóvání náwhu
l. změny územniho plánu .

.., ,. ,. . .. ...

schvólefiI l- zhěhv rkemního Dlónu

Dokumení :pruúlaI

.

..,...

27 .

březn^ 2000 až 18. července 2000

19, července 2000

lng. Ladis]av vich, \"ýkonný pořizovatel
a projektant l. Zněny ÚPnSÚ Dobřichovice

lno,
L/diglav vlch -sýrebnl

PBlsvtc}l

lnžedýlng d poradenšlyt
ídlo iiny| §lÓlF 6a, 2§' 06 Davl6

kJ.díď Anláá sláakf, o2l1292 14o 02 Praha 4
/l téo: lla*6? oĚ oeaazlzotoao
'Él: Lťr}sÍ36oa3, lel,/rAln /la {c2) ž136240
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oBECNi ZASTUP]TELSTVO V DoBĚ CHoVlCiCH

1_

Obecního zastupitelstva v Dobřichovicích

l_

ze dne 19. července 2000

t

UsNEsENÍ

I

o schválení návrhu 1. změny

územníhoplánu sídelníhoútvaru

DOBRICHOVICE

!l_

obecní zastu o itelstvo oo nroiednání
I)

l_
l_

t

z ně ní p

a)

I

l_

ll_
l_

ozŇj

1. změtru

šíc h

př e dpisů,

územniho plánu sídelfiho útvařu Dobřichovice (dálejen ,,1. změna územ-

nflro plrinu'), Llerou zpracovala ťrrma PRISVICH v břemu 2000;

b) vyhoduocení stanovisek dotčených orgánů státní sprály a olganizací hájícíchveřejný
zájem a lyjádiení orgánů rizemniho plánování sousedních uzemních obvodů ta( jak je
uvedeno v části @) Dokladů o projedniání a schválení l. změny uzemního plránu sídelnfto útvaru Dobřichovice (dále jen ,,Doklady o schválení")

II)Vymezuje
závaztrou část 1. změny územního plánu, vyjádřenou v textové a gafické člásti
územně plánovací dokumentace uv€d€né v bodě I písm, a) tohoto usnesení,
Závaznou částíje veřejně prospěšná stavba automatické telefonní úsfiedny, pro kterou
lze pozemky, stavby a práva k nim i}rylashit nebo vlastnická práva k pozemkům

l_
l_

e

podle § 36 odsl. ] písn. n) zákona č. 3671990 sb_, o obcích (obecním zřízení), ye znění pozdějších předpisů, a § 3l ods!, 1 zákona č. 50/1976 sb., o |izemním plánovóní a slavebním řádu \lavební zákon), ye

!_

l_

Schvaluj

a stavbiám omezit,

III)Konstatuje
že při projednáÝíní náWhu l. změny Uzemního plánu nebyiy uplatněny žádnénámid<y
dotčených vlashíků pozemků ani připomínky.

IV)

Bere na vědomí
stanovisko nadřízeného orgiánu územního plánoÝání, rcfer.ítu regionálního rozvoje
okesního uřadu haha-západ. odděleni uzemrrího plánování. čj, ÚP-lz5zio0lŠr ze dne
l8, července 2000, ve kterém se doporučuje obecnímu zastupitel§tvu schválení
1. změny rizemnfiIo plánu. Stanovisko je samostatně doloženo v části (C) Dokladů
o schválení,

1

-

Usnesení

l-

ll-

\)Projednalo
návrh ryhlášky obce Dobňchovice č. 12000, kterou se doplňuje ryúláška obce Dobřichovic€ č, 1/1996 o závazných částech uzemnfuo plánu sídelniho úwaru Dobřichovice,
lseráje obecně závazrr;ýn právním předpisem s působností na územíobce Dobřichovice.
Návth vy,trlIášky obce č. l/2000 je přílohou tohoto u§nesení,

L:

l-

YI)

a) neprodleně zabezpečit v obecní radě lrydr{ní obecně závazné qůláškyobct Dobřichovice č. 12000, ltterou se doplňuje r.lálriška obce Dobfichovice č. í11996 o zfuwnýrh čistech úzeínnfto plánu sídelníloútvaru Dobňchovice a vyhlásit ji způsobem stanoven]ým
v § 16 odst.2 až 5 Zikona o obcích;

l_
l_
l_

b) zabezpečit zpracování čtyř lyhotovení čistopisu 1. změny územlíhoplánu v souladu
s {Fokem o schváleni a provedení ziiznamu do hlavnfuo qfl<resu všech rryhotovení
schváleného lizemního pllínu §ídelního útvaru Dobřichovice v souladu s § 17 lyhlášky
č. l3lll998 Sb_, o riaemně plánovacích podkladech a územrrě pliánovací dokumentacj

l-
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Ukládá starostovi

c) př€dat kompletní či§topis 1. změny uzemního plánu opatřený schvalovací doložJ<ou,
včetně Dokladů o schválení, ve dvou vyhotoveních na Obecní úřad v Dobřichovicích
a po _jednom !ryhotovení na Stavební uřad v Dobřichovicích a okresní Liřad Pmha-západ, referát regionálního rozvoje, oddělení územníhoplánování.

d) za§lat registračnílist uzemně plánovací dokumentace obce včetně ploch zastavitelného
územínadřízenému orgánu územniho plrinování a Ústalu úaemnfuo rozvoje v Bmě.
e) zabezpečit archivování úplnéhoelabonátu 1. změny územního plánu sidelního útvaru
Dobňchovice na obecním úřadu v Dobřichovicích, a to vč€tně oliginálů písemností dokládajících proces jeho pořizování.

Př

Íl o

h a: Návrh lryhnášky obce Dobřichovice č. 12000, kterou se doplňuje vyhláška
obce Dobřichovice č. 1/1996 lv}tláška je v příloze @) Dokladů o schválení
uvedena v platném znění].
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.\
RNDr. VáclavKratochvíl

Pánek

stmosta obce

l_

2

- Usnesení

