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Ěást (A)

MĚsTo DoBŘlCHoVICE

UsNESENi

Zastupitelstva města Dobřichovice ze dne 17, října 2006

o schváleni zrnény ó. 2 :úzernníhoplánu

sídelniho útvaru Dotrřichovice

zastuDitelstvo města Dobřichovice:

A)

Bere na vědomí

1. informaci pořizovatele o ,,vyhodnocení projednávání návrhu změny č. 2 uzemního plánu sídelníhoútvaru Dobňchovice", uvedeném v příloze č. 6 usneseni;
2. zptáýu poíizoyatele o projedfiíní návrhu změly č. 2 územníhopliinu sídelníhoútvaŤu
Dobřichovice, uvedenou v piíloze č. 5 usnesení;
3. §tanoÝi§ko nadřízeného orgánu územniho plánování, odboru územniho a stavebního
řizeíi l3ajského uřadu Středočeského kaje, čj. 139501/2006,4(USK ze dne 12. řúna
2006. u\edené v přiloze č,4 usnesení.

B)souhlasí

závěry pořizovatele tak, jakjsou uvedeny v příloze č. 6 usnesení ,,Vyhodnocení projednávání návrhu změny č. 2 územního plánu sídelníhoútvaru Dobiichovice".
§e
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Schva lu je
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ýe znění pazdějších před,
§ 84 odsl. 2 pkm. b) zákona č. l2s/20a0 sb,, o 1bcích (obecnít ,řízení),
řádu (st@ebnízáknn),
plónoýáfií
a
staýebnín
50/]976
sb.,
o
úzenním
pisů, a podte § 3] odst. 1 zákana č.
ye znění pozdějších
Předpisů,

zrněnu č. 2 rizemního plánu sídelniho útvařu Dobřichovice (dále jen ,,změna č, 2
územríhoplánť') zhotovenou v roce 2006 (áotovitel firma JAN SEDLÁK plojekční
ateliel, IČ 1688288l, vedoucí projektant Ing, arch. Jan sedlák, autorizovaný architekt
ČKA 00021), s plalností pro celé územi města Dobřichovice, tj. katastrální územíDobřichovice;
2. úpřavu zmény ě.2 územníhoplánu, spočívajícíve lTpuštění pěšíhopropojení mezi
ulicemi Lomená a Palackého, označenéve výkesu č, 2 ,,Dopravní výkres" návrhu jako
,,základní pěšíosy a turisticky značenétrasy".
3. \Ymezeni závazlé óástí zmény ě. 2 územníhoplánu. Závazná část obsahuje základní
zásady uspořád|ini územía limity v}užitíuzemí, lTjádřeíé v legulativech, včetně veřejně
prospěšných staveb, pro které lze pozemky, stavby a pláva k nim,i,}Ťlastnit [§ 108 odst,
2 písm. a) a od§t. 3 stavebniho ziikona], uvedené v příloze č, 2 usnesení j ako ,,Závazná
část změny č. 2 územního plánu sídelníhoútvaru Dobřichovice ve formě legulativů";
4. obecně závaznou q/hlášku města Dobňchovice č. 1/2006, kterou se lryhlašuje závamá
část změny č, 2 územníhoplánu sídelního útvaru Dobřichovice, uvedenou v příloze č, l
usnesení;

5, rozhodnuti o podaných námitkích a ne§ouhlasech vlastníkůdotčených pozemků
a staveb náwhem změny č, 2 územnfio plfuu, uvedené v přiloze č, 2 usnesení;

)
Usnesenio schvá en zményó

]

2ÚPisÚDobichovóe

1

část (A)
D) U

kládá sta řostovi

1. \Thlá§it obecně závaznou \yhlášku města Dobňchovice č. 1/2006 způsobem stanoveným
v § 12 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb,, o obcích (obecní zíizerlt), ve znění pozdějšich
předpisů;
2. oznámit nadřizenému orgánu územního plánování, Krajskému uiadu Středočeského kaje, \,ydání obecně závazné \yblášky města Dobřichovice č, 1/2006 a nab,tíjejí účinnosti;
3. sdělit do 30 dnů vlastníkům dotčených pozemků a staveb, kteří podali včas námitky, že
bylojejich nrimitkám vyhověno, nebo důvody, pro kteréjim lyhověno nebylo;
4. zabezpečit zpracování čtyř }yhotovení ,,čistopisu" změny č, 2 územníhoplánu v souladu
s výrokem o schválení, včetně schématu hlavního uýkesu změny č, 2 pro potřeby dotčeíých olgánů státní spIá\,T;
předat změnu č.2 územníhoplánu opaitenou schvalovaci dolož:ko!. včetně dokumentace ,,Doklady o projednání a schválenj ná\Ťhu zrncny č. 2 UPnSU Dobiichovice",
po jednom }Thotoveni městu Dobřichovice, stavebnímu úřadu Městského uřadu Dobřichovice, odboru životního prostředí Městského úiadu Čemošicea tGajskému uřadu Sťedočeskéhokraje, odboru úZemníhoa stavebniho řízení;
6. zaslat obecně závamou lryhlášku města Dobiichovice č. l/2006 spolu se schématem
hlavního výkresu změny č. 2 územního plánu dotčeným orglínům státní sprá\T a sousedním obcímj
1, provést záznam o schválení změny č. 2 uzemního pllínu do hlavního výkesu územního
plánu sidelního útvaru Dobřichovice schváeného dne 16. června 1996;
8. zaslat registrační list změny územně plánovací dokumentace města a výkaz ploch zastavitelného územi Krajskému uřadu Sťedočeskéhokraje a Ústavu územnrho rozvoje Bmo;
9. zabezpečit archivování dokladové části procesu pořizováítí změny č, 2 územníhoplánu
na Městském uřadu Dobřichovice.
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Ing. Michael Pánek

Přiloh},usneseni:
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c

2 []PnSÚ

Dobřich,'lvice

2, Zá\,lzná čásl znlěn} č, 2 t]PnSt] Dobřiohovice ve formě rcsulativú
]. Rozhodnutío podaných nánritkách a nesouhlasech k náyrhLr zmčn!,č.2 t]PnSU

1. Stanovisko nadřízenélro orgánu ílzemního plánov/llli

' /I.l:l\,, ,Illn eJn:llll .,l\1,1|l ,,me )c,:IP:l
í \ ,d"..
|-oj..lll.\a1l d\l ll ,, ell}-,'llsl

2 - Usnesenío schválenizmény

č 2 ÚPnsÚ

Dobřichovice

I

I

-] l

.

'

osncNĚ zLvl,zNÁ

vYHL

ŠK A

^
města Dobřichovice

kterou se lyhlašuje závazná část změny č. 2
územníhoplánu sídelníhoútvaru Dobřichovice
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,Piíloha é. l

OBECNĚ Z^V AZNÁ
města Dobřichovicéč. 112006,
kterou se vyhlašuje závazná část změny č. 2 územníhoplánu
sídelního útvaru Dobřichovice
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Zďtupílelstýo mesta Dobřichoyice
se na'ísvén zasedání dne 17. října 2006 eÝ^lo rjdul podle § 81 o^ť 2
písm. b) zákand č. ]28/2a00 Sb,, o obcích (obecní žízení),ýe znění pozdějších předpisů, a podle § 29 odýt- 3
zákoka č. 50/]976 Sb., o územnín pláno|,ání a staýebním řádu (stďrební zákon), ýe znění pozdějších předpisů,
luío obecně zlj|azfrou ýrhlášku:

Článek ]
Účel Yyh lá šky
Touto obecně zál,aznou,"-!hláškou se rrylrlašlrje závazná část změny,č, 2 úzenrnilro plánu sídclní],]oútvaru Dobřicho\ice (dáleien ..změna č, 2 úZenního plál]lť') schr,álcnó Zastrrpi,
te]slvem města Dobřichol,ice dne L7. iíjna 2006,

Článek 2
Záýazná část zmčny č. 2 územního plánu
Zár,aznou částíznrěn"r, č, 2 územníhoplánu (dále jen ,,7áva7ná č/tst").jsou z/lklaclní zásad}, uspořádání úZemi a limity.ieho \1-tlžití,\),jádřcné r, regulaLivech \]užiti íi7cnri a uíbanisti,
cké konccpce. včetně \eie.jně plospěšných staveb, plo ktcró lzc pozernk},, slavb} a prála
k nim vyvlastnit [§ l08 odst, 2 písm. a) a odst. 3 stavebniho zákona].jakje uvcdcno v přiloze
této \,},hláškJ-.

Článek 3
Územní rozsah platno§ti a lhůt),nktualizace
(1) Závazná část piati pro celé ťlzemíměsta Dobřjchovice. r,),nezené katastr-á]nim úZe,
mílt,t Dobřichor,ice v okese plaha-západ a kaii střccločeskétri,
(2) Lhůty pro 1,y,hoclnoceni, zda se nezměnil1, podninky. na základě ktcrych byl úzerrr,
ním plán schr,álen (lhůty aktualizace) se stanovují \,e čt}ř]eiých cyklcch s tim. že po sc]ri,álcni
zmčn),č,2 úzcmníhoplánu se první aktualizace provede nejpozději do 30. l1stopadu 2009,
Diívějšíprovedeií aktualizace se ne\,).]učúe,

Článek 4
uloženídokumentácc
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Úplná dokrLmenlace změn}, č, 2 územnílioplánu sídelniho úlr,arll Dobijcho\ icc sch\,ílená Zastupitclstvcm mčsta Dobřichovicc dnc 17, října 2006 je uložcna rra
a) mčstu t)obiichovicc,
b) Městském úřadu Dobijchovicc. stavcbnínT úřlrdu.
c) lr4ěstskórn írřadu Čcmošice. odboru žil,otníhoprostřcclí.
d) Krajskóm ťriadu Sticdočeskél'o kraje, odboru ťLzen,nílro a stavebního iízcnl

,1-

obecně záVazná vyh áška ňésta Dobi.hovce č

Přiloha č. l]:
Článek 5
l'řilohY v!,hlášky
Nedilnou součás|ítéto \}hlášk],je piíloha ..Závazná část Zněn), č, 2 územrrilro plánu
§ídclniho iltvalu Dobřichovice ve fornrě regulativťť'.

Talo \.},h]áška

Článek 6
Účinnost
nabil,á účinnostidnc j, l1stopadrr 2006.
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obecně záVazná Vyh áška méstá Dobřchovi.e

č 1/2006

-./l

l

