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Územní plán Přelouč po vydání změny č. 1 ÚP se mění takto:
1. V OBSAHU GRAFICKÉ ČÁSTI se název výkresů grafické části doplňuje dodatkem: +
změna č.1 ÚP
2. V kapitole A. se vkládá poslední odstavec který zní: Změna č.1 územního plánu
Přelouč aktualizuje vymezení zastavěného území k datu 27.9.2016.
3. V kapitole B.1. se jako druhý odstavec doplňuje: Změna č.1 ÚP je zpracována pro
dotčená katastrální území města Přelouče.
4. V kapitole C.1. se doplňuje: Změnou č.1 ÚP se urbanistická koncepce nemění, pouze
se doplňuje koridor pro umístění ZVN - dvojité vedení 400 kV Týnec-Krasíkov.
5. V kapitole C.2.se upravuje tabulka „Vymezení zastavitelných ploch“ vyškrtnutím
položky Z37, doplněním podmínek využití u plochy Z41 o pasáž: „V doplňující
regulaci je v rámci změny č. 1 ÚP doplněna možnost využití plochy pro stavby a
zařízení občanského vybavení pro obchodní prodej a služby, administrativu.“
6. V tabulce kapitoly C.2. „Vymezení zastavitelných ploch“ se škrtá položka Z37 - je
nahrazena položkami Z37(1.); Z37a,b,c,d (1.); U položky Z41 se doplňuje regulace o
možnost využití plochy pro vybrané stavby a zařízení občanského vybavení pro
obchodní prodej a služby, administrativu.
7. V tabulce kapitoly C.2 „Vymezení zastavitelných ploch“ se doplňuje o následující
položky zastavitelných ploch a koridorů vymezených změnou č. 1 ÚP

Označení
plochy

Katastrální
území

Navrhované
využití
BI
–
bydlení
v rodinných domech
městské
a
příměstské

Rozsah
plochy
(ha)

Podmínky využití z hlediska urbanismu a
uspořádání krajiny

0,48

Využití plochy je podmíněně přípustné z hlediska ochrany
před hlukem z dopravy na navržené přeložce silnice č. I/2 a
stávající silnici č. III/32211 (ulice Vrchlického). V další fázi
řízení (technická infrastruktura, zasíťování pozemků –
parcelace, územní, stavební řízení apod.) bude Krajská
hygienická stanice požadovat doložení nepřekročení
platných hygienických limitů hluku z dopravy na navržené
přeložce silnice č. I/2 a stávající silnici č. III/32211 (ulice
Vrchlického), a to na jižní a západní hranici navržené plochy
Z1 (1.).

Z1 (1.)

Přelouč

Z2 (1.)

Lohenice
Přelouče

–
bydlení
u BV
v rodinných domech
venkovské

0,54

Plocha zasahuje do pásma 50 m od lesního okraje a
v tomto ohledu je její využití podmíněno souhlasem orgánu
státní správy lesů.

Z3 (1.)

Klenovka

BV
–
bydlení
v rodinných domech
venkovské

0,86

Plocha zasahuje do pásma 50 m od lesního okraje a
v tomto ohledu je její využití podmíněno souhlasem orgánu
státní správy lesů.

Z6 (1.)

Klenovka

0,09

Plocha zasahuje do pásma 50 m od lesního okraje a
v tomto ohledu je její využití podmíněno souhlasem orgánu
státní správy lesů. Minimalizovat rozsah záborů PUPFL.
Zastavitelná plocha je vymezena po hranici navrhovaného
lokálního biocentra a scelena s plochou Z95.

Z7 (1.)

Štěpánov
Přelouč

0,04

Arondace stávající zastavěné plochy BV.

Z8 (1.)

dotčená k.ú.

Z9(1.)

dotčená k.ú.

BV
–
bydlení
v rodinných domech
venkovské

u

BV
–
bydlení
v rodinných domech
venkovské
DU – dopravní
infrastruktura
nemotorová koridor pro
cyklostezky a
cyklotrasy (pěší
komunikace) - VPS
DU – dopravní
infrastruktura
nemotorová -

4,90 - reálně
se jedná jen
o zlomek
rozsahu

Šířka koridoru je stanovena proměnlivá 10 m až 15 m. Šířka
koridoru může být zpřesněna (zúžena) na základě
podrobnějších podkladů, a při zajištění koordinace
s navazujícími obcemi. Koridory jsou vymezeny jako VPS.

6,87 - reálně
se jedná jen
o zlomek

Šířka koridoru je stanovena 5m. Šířka koridoru může být
zpřesněna (zúžena) na základě podrobnějších podkladů, a
při zajištění koordinace s navazujícími obcemi.

Označení
plochy

Katastrální
území

Navrhované
využití
koridor pro
cyklostezky a
cyklotrasy (pěší
komunikace)

Z37 (1.)

Přelouč

Z37a (1.)

Přelouč

Rozsah
plochy
(ha)
rozsahu

DS
–
dopravní
infrastruktura
silniční

Podmínky využití z hlediska urbanismu a
uspořádání krajiny
Koridor Z9 (1.) v části (zejména podél vodního toku Labe)
zasahuje do nadregionálního biokoridoru (NRBK K72),
významného krajinného prvku (vodní tok, a údolní niva), a
taktéž může zasahovat do biotopu zvláště chráněných
druhů živočichů (netopýři, brouci, ptáci), kteří obývají staré
doupné stromy - realizace případných cyklostezek nesmí
být příčinou jejich poškození či důvodem pro jejich plošné
kácení.
Návrh změny č.1 ÚP obsahuje závaznou základní kostru
dopravní infrastruktury, v koordinačním výkresu jsou
zobrazeny navazující doplňkové komunikace.

BI
–
bydlení
v rodinných domech
městské
a
příměstské

Způsob využití dílčích částí plochy nesmí zamezit nebo
nadměrně ztížit využití ostatních částí plochy a jejich
napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.
Bude zpracována územní studie, která navrhne řešení
veřejné infrastruktury.
Krajská hygienická stanice požaduje v další fázi řízení
(technická infrastruktura, zasíťování pozemků – parcelace,
územní, stavební řízení apod.) doložit nepřekročení
platných hygienických limitů hluku z dopravy na stávající
silnici č. III/33810 (ulice Havlíčkova), a to na
severozápadním cípu plochy Z37a (1.), která je v těsné
blízkosti se stávající silnicí č. III/33810 (ulice Havlíčkova).

Z37b (1.)

Přelouč

BI
–
bydlení
v rodinných domech
městské
a
příměstské

9,81

Způsob využití dílčích částí plochy nesmí zamezit nebo
nadměrně ztížit využití ostatních částí plochy a jejich
napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.
Bude zpracována územní studie, která navrhne řešení
veřejné infrastruktury.

Z37c (1.)

Přelouč

BI
–
bydlení
v rodinných domech
městské
a
příměstské

Způsob využití dílčích částí plochy nesmí zamezit nebo
nadměrně ztížit využití ostatních částí plochy a jejich
napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.
Bude zpracována územní studie, která navrhne řešení
veřejné infrastruktury.

Z37d (1.)

Přelouč

BI
–
bydlení
v rodinných domech
městské
a
příměstské

Způsob využití dílčích částí plochy nesmí zamezit nebo
nadměrně ztížit využití ostatních částí plochy a jejich
napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.
Bude zpracována územní studie, která navrhne řešení
veřejné infrastruktury.

Z10(1.)

TI
–
technická
Lhota
pod
infrastruktura,
Přeloučí,
koridor
pro
Přelouč,
inženýrské
sítě
Tupesy
u
(dvojité vedení 400
Přelouče
kV)

nadzemní
vedení ZVN

Šířka koridoru je stanovena 80 m. Šířka koridoru může být
zpřesněna (zúžena) na základě podrobnějších podkladů, se
souhlasem dotčených orgánů a při zajištění koordinace
s navazujícími obcemi.

U plochy Z106 se po zpřesnění vymezení ve sloupci rozsah plochy upravuje rozloha na 3,39 ha.
Poznámka: číselná posloupnost označení zastavitelných ploch není dodržena po vyřazení některých
ploch z návrhu ÚP Přelouč v průběhu projektových prací.

8. V kapitole D.1. se v podkapitole Místní komunikace doplňuje třetí odstavec: Změna
č.1 ÚP navrhuje soustavu místních komunikací Z37(1.) v lokalitě Přelouč - Lipiny
převzatou z regulačního plánu Přelouč - Lipiny.
9. V kapitole D.1. se pojmenování tabulky „Rozvojové plochy – návrh dopravního
zpřístupnění“ mění na „Rozvojové plochy – návrh možného dopravního zpřístupnění“.
10. V kapitole D.1. v podkapitole Místní komunikace se v tabulce „Rozvojové plochy –
návrh možného dopravního zpřístupnění“ škrtá položka Z37- je nahrazena v závěru
tabulky položkami Z37(1.); Z37a,b,c,d (1.).

11. V kapitole D.1. v podkapitole Místní komunikace se doplňuje tabulka „Rozvojové
plochy – návrh možného dopravního zpřístupnění“ o následující položky:
Označení
plochy

Katastrální
území

Z1 (1.)

Přelouč

Z2 (1.)

Lohenice
Přelouče

Z3 (1.)

Funkční
využití - kód

Způsob využití
plochy

Návrh zpřístupnění navrhovaných zastavitelných
ploch

BI

bydlení
v rodinných
domech
městské a
příměstské

Zpřístupnění plochy ze stávající
III/32211 (ulice Vrchlického).

BV

bydlení
v rodinných
domech
venkovské

Zpřístupnění plochy od jihu nebo od západu
nově navrhovanou místní komunikací. Od jihu
bude nově navrhovaná místní komunikace
navazovat na stávající koncovou místní
komunikaci napojenou na silnici III/32220. Od
západu budu nově navrhovaná místní
komunikace napojena na stávající místní
komunikaci vedoucí od silnice III/32220 k
lohenickým stájím.

Klenovka

BV

bydlení
v rodinných
domech
venkovské

Zpřístupnění
plochy
ze
stávajících
nezpevněných nebo částečně zpevněných
místních komunikací napojených na silnici
III/34216.

Z6 (1.)

Klenovka

BI

bydlení
v rodinných
domech
městské a
příměstské

Zpřístupnění plochy od západu stávající
nezpevněnou účelovou komunikací navazující
na zpevněnou místní komunikaci okolo hřiště
napojenou na silnici III/34216.

Z7 (1.)

Štěpánov
Přelouče

BV

bydlení
v rodinných
domech
venkovské

Zpřístupnění plochy od jihu nově navrhovanou
místní komunikací obslužnou napojenou na
silnici III/32218.

BI

Bydlení
v rodinných
domech –
městské a
příměstské

Zpřístupnění zajištěno stávající komunikační
sítí; od západu od silnice III/33810, tj. ul.
Havlíčkovy (ul. Luční, Okružní, Zahradní), od
severu ul. Stantejského a ul. Prokopa Velikého,
od východu ul. Smetanova, Sukova a Profesora
Pleskota. Vnitřní komunikační soustava označená Z37 (1.), je navržena s ohledem na
potřebu využití úseků komunikací vybraných z
regulačního plánu Přelouč – Lipiny.

Z37a,b,c,d
(1.)

Přelouč

u

u

silnice

12. V kapitole D.1. v podkapitole Nemotorová doprava se řádek Lhota (– Chvaletice)
(veřejně prospěšná stavba VD6), doplňuje o text: šířka koridoru je 10m,
13. V kapitole D.1. v podkapitole Nemotorová doprava se řádek Přelouč – Lhota (veřejně
prospěšná stavba VD7), doplňuje o text: šířka koridoru je proměnlivá 10m až 15m,
14. V kapitole D.1. v podkapitole Nemotorová doprava se řádek Přelouč (– Valy) (veřejně
prospěšná stavba VD8), doplňuje o text: šířka koridoru je 10 m,
15. V kapitole D.1. v podkapitole Nemotorová doprava se řádek Přelouč – Lohenice
(veřejně prospěšná stavba VD9), doplňuje o text: šířka koridoru je 10 m,
16. V kapitole D.1. v podkapitole Nemotorová doprava se řádek (Valy –) Mělice (veřejně
prospěšná stavba VD10), doplňuje o text: šířka koridoru je 10 m,
17. V kapitole D.1. v podkapitole Nemotorová doprava se text „Pro rozvoj krátkodobé
rekreace a sportu je od centra města do jednotlivých směrů příměstského prostoru

navržena propojená síť pěších a cyklistických tras, případně stezek“ doplňuje o
stanovení šířky koridoru 5 m.
18. V kapitole D.2. se v podkapitole Vodní hospodářství, část Vodní zdroje a zásobování
pitnou vodou se škrtá bod: „Stávající zdroje požární vody budou zachovány, v
rozvojových plochách budou zajištěny zdroje podle platných právních předpisů.“ a
nahrazuje se textem: „Pro zajištění požární vody budou přednostně využívány místní
zdroje (např. požární nádrže, vodní plochy a toky apod.), jako primární zdroj nebude
využíván vodovod pro veřejnou potřebu.“
19. V kapitole D.2. se v podkapitole Vodní hospodářství, část Kanalizace a čištění
odpadních vod, se bod „Dešťové vody ze střech budou zasakovány na příslušných
pozemcích, pokud to dovolí geologické poměry.“ upravuje takto:
 Dešťové vody ze střech a vody balastní budou zasakovány na příslušných
pozemcích, pokud to dovolí geologické poměry nebo odváděny dešťovou
kanalizací a likvidovány mimo kanalizaci pro veřejnou potřebu.
A dále se doplňuje o bod:
 Na stávajících odlehčovacích objektech jednotné kanalizace budou provedena
opatření ke snížení množství znečištěné vody vypouštěné do otevřených vodotečí
v době srážek, či opatření k úplnému zamezení tohoto vypouštění.
20. V kapitole D.2. se v podkapitole Vodní hospodářství upravuje název tabulky „Vodní
hospodářství – napojení rozvojových ploch“ na název „Vodní hospodářství – možné
napojení rozvojových ploch“.
21. V kapitole D.2. v podkapitole Vodní hospodářství se v tabulce „Vodní hospodářství –
možné napojení rozvojových ploch“ škrtá položka Z37 - je dále nahrazena položkami
Z37 (1.), Z37a,b,c,d (1.).
22. V kapitole D.2. se v podkapitole Vodní hospodářství doplňuje tabulka „Rozvojové
plochy – možné napojení rozvojových ploch o následující položky.
S=splašková kanalizace
Označení plochy

Katastrální
území

D=dešťová kanalizace
Vodovod

Kanalizace

V dosahu stávajícího vodovodu

S – v dosahu stávající sítě
D – likvidace vod na místě,
nebo do systému dešťové
kanalizace mimo kanalizace
pro veřejnou potřebu

Vodovod
není
v dosahu,
zásobování řešit individuálně

S - veřejná síť není v dosahu,
likvidaci vod řešit individuálně

Z1 (1.)

Přelouč

Z2 (1.)

Lohenice
Přelouče

Z3 (1.)

Klenovka

Vodovod
není
v dosahu,
zásobování řešit individuálně

S - veřejná síť není v dosahu,
likvidaci vod řešit individuálně
(zohlednění
přípravy
na
odkanalizování Klenovky)
D – veřejná síť není v dosahu,
likvidaci vod řešit na místě
nebo do systému dešťové
kanalizace mimo kanalizace
pro veřejnou potřebu.

Z6 (1.)

Klenovka

Vodovod
není
v dosahu,
zásobování řešit individuálně

S - veřejná síť není v dosahu,
likvidaci vod řešit individuálně
(zohlednění
přípravy
na
odkanalizování Klenovky)
D – veřejná síť není v dosahu,
likvidaci vod řešit na místě

u

S=splašková kanalizace
Označení plochy

Katastrální
území

D=dešťová kanalizace
Vodovod

Kanalizace

nebo do systému dešťové
kanalizace mimo kanalizace
pro veřejnou potřebu.
Z7 (1.)

Štěpánov
Přelouče

Z37a,b,c,d (1.)

Přelouč

u

Napojení není nutné

S - Napojení není nutné
D - Napojení není nutné

v dosahu stávajícího vodovodu

S- v dosahu stávající sítě,
k řešení využít regulační plán
Přelouč - Lipiny
D - v dosahu stávající sítě,
k řešení využít regulační plán
Přelouč – Lipiny
Napojení ploch Z37a (1.) až
Z37d (1.) na technickou
infrastrukturu se řídí zásadami
uvedenými v regulačním plánu
Přelouč – Lipiny. Podrobnosti
budou řešeny v územní studii
D.

23. V kapitole D.2. se v podkapitole Energetika doplňuje položka:
 Změna č.1 ÚP Přelouč vymezuje koridor VT1(1.) technické infrastruktury
nadmístního významu pro umístění veřejně prospěšné stavby dvojitého vedení
400 kV Týnec-Krasíkov (Respektování návrhu E15 dle PÚR ve znění 1.
aktualizace). Šířka koridoru je stanovena 80 m. Šířka koridoru může být
zpřesněna (zúžena) na základě podrobnějších podkladů, se souhlasem
dotčených orgánů a při zajištění koordinace s navazujícími obcemi.
24. V kapitole D.2. se v podkapitole Energetika upravuje název tabulky „Energetika –
napojení rozvojových ploch“ na název „Energetika – možné napojení rozvojových
ploch“ .
25. V kapitole D.2. v podkapitole Energetika se v tabulce „Energetika – možné napojení
rozvojových ploch“ škrtá položka Z37 - je dále nahrazena položkami Z37(1.),
Z37a,b,c,d (1.).
26. V kapitole D.2. se v podkapitole Energetika doplňuje tabulka „Rozvojové plochy –
možné napojení rozvojových ploch“ o následující položky.
Označení plochy

Katastrální
území

Elektrická energie

Zemní plyn

řešení
v návaznosti
na
zastavitelnou
plochu
Z71
(výstavba nové trafostanice)

prodloužení
plynovodu

stávajícího

STL

prodloužení stávající sítě NN

prodloužení
plynovodu

stávajícího

STL

Klenovka

řešení
v návaznosti
na
zastavitelnou plochu Z118,
prodloužení stávající sítě NN

řešení
v návaznosti
na
zastavitelnou plochu Z118,
prodloužení stávajícího STL
plynovodu

Klenovka

řešení
v návaznosti
na
zastavitelnou plochu Z103,
prodloužení stávající sítě NN

řešení
v návaznosti
na
zastavitelnou plochu Z103,
prodloužení stávajícího STL
plynovodu

Z1 (1.)

Přelouč

Z2 (1.)

Lohenice
Přelouče

Z3 (1.)

Z6 (1.)

u

Katastrální
území

Označení plochy

Z7 (1.)

Štěpánov
Přelouče

Z37a,b,c,d (1.)

Přelouč

u

Elektrická energie

Zemní plyn

arondace stavové plochy BV,
napojení
na
energetické
technické sítě není nutné

arondace stavové plochy BV,
napojení
na
energetické
technické sítě není nutné

v dosahu stávající sítě NN,
prodloužení stávající sítě NN

v dosahu stávající SÍTĚ STL,
prodloužení stávajícího STL
plynovodu
Napojení ploch Z37a (1.) až
Z37d (1.) na technickou
infrastrukturu se řídí zásadami
uvedenými v regulačním plánu
Přelouč – Lipiny.

27. V kapitole E. se v podkapitole E.2. „Vymezení ploch v krajině“ v příslušné tabulce
doplňuje položka:

Označení plochy

Funkční
využití (kód)

Katastrální území

Rozsah plochy (ha)

Umístění, navrhované využití,
charakteristika podmínek

Plocha vymezena jako univerzální plocha
NZ – plocha zemědělská.
K5 (1.)

NZ

Štěpánov u
Přelouče, Klenovka

7,1

Pozemky se nachází na plochách, které
jsou v KN uvedené jako zemědělská
půda, ovocné sady, orná půda. Plochy
jsou však na většině rozlohy využívány
pro ovocnářství. Využitím plochy nebude
dotčena plocha přilehlého „tvrziště“.

28. V kapitole F. se doplňuje ve druhém odstavci v závorce mezi podrobněji členěné
dopravní plochy položka DU.
29. V kapitole F. se doplňuje v části BH do doplňující regulace bod:
 Vymezení plochy stav OV ve vydaném ÚP, navazující na ulice Libušina a
Sluneční, je v rámci změny č. 1 ÚP zpřesněno dle skutečného způsobu využití, na
plochu stav BH.
30. V kapitole F. se v části BI v doplňující regulaci se upravuje bod:
 Výrok o využití zastavitelné plochy Z37 se nahrazuje výrokem o využití
zastavitelných ploch Z37 (1.); Z37a,b,c,d (1.).
31. V kapitole F. se za část DS doplňuje část DU dopravní infrastruktura nemotorová
s těmito regulativy:
Hlavní využití:


dopravní stavby a zařízení pro pěší a cyklisty;

Přípustné využití:


plochy které jsou součástí dopravních staveb a zařízení (mosty, opěrné zdi,
náspy, zářezy, bezpečnostní zařízení apod.);



areály údržby pozemních komunikací;



doprovodná a izolační zeleň;



související technická i dopravní infrastruktura;



integrovaná občanská vybavenost;

Nepřípustné využití:


stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím;

Podmínky prostorového uspořádání:


nové stavby i změny stávajících staveb musí respektovat a rozvíjet krajinářské,
urbanistické i architektonické hodnoty dotčeného prostoru.

32. V kapitole F v části VD se doplňuje tato doplňující regulace:
 Využití zastavitelné plochy VD - Z41 se rozšiřuje o možnost využití pro vybrané
stavby a zařízení občanského vybavení - pro obchodní prodej a služby,
administrativu.
33. V kapitole F v části VZ se do nepřípustného využití doplňuje tato regulace:
 stavby a činnosti jejichž negativní účinky překračují nad přípustnou míru limity
uvedené v příslušných předpisech (hlučnost, prašnost, vibrace, zápach apod.).
34. V kapitole F v části VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ se stanovuje povinnost:
 pro každé dva hektary vymezené zastavitelné plochy bydlení, rekreace,
občanského vybavení, smíšené obytné plochy, vymezit s touto zastavitelnou
plochou související plochu veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2; do
této výměry nezapočítávat pozemní komunikace.
35. V kapitole G, v části G.1. se doplňuje tabulka VPS dopravní infrastruktura stanovením
šířek koridorů takto:
dopravní infrastruktura
VPS

označení

katastrální území

VPS

VD6

Lhota pod
Přeloučí

VPS

VD7

Lhota pod
Koridor cyklistické a pěší stezky Přelouč – Lhota u P. Šířka
Přeloučí, Přelouč koridoru je stanovena proměnlivá 10m – 15m.

VPS

VD8

Přelouč

Koridor cyklistické a pěší stezky Přelouč (- Valy). Šířka koridoru
je stanovena 10 m.

VPS

VD9

Lohenice u
Přelouče

Koridor cyklistické a pěší stezky Přelouč – Lohenice. Šířka
koridoru je stanovena 10 m.

VPS

VD10

Mělice

Koridor cyklistické a pěší stezky (Valy -) Mělice. Šířka koridoru je
stanovena 10 m.

VPS

VD11

Lohenice u
Přelouče, Mělice

Koridor cyklistické a pěší stezky Lohenice – Mělice (- Lázně
Bohdaneč). Šířka koridoru je stanovena 10 m.

popis

Koridor cyklistické a pěší stezky Lhota u P. (– Chvaletice). Šířka
koridoru je stanovena 10 m.

36. V kapitole G, v části G.1. se doplňuje tabulka VPS technická infrastruktura takto:
technická infrastruktura
VPS

označení *)

VPS

VT1(1.)

katastrální území

popis

Lhota pod
Koridor nadmístního významu pro umístění ZVN - dvojité vedení
Přeloučí,
400 kV Týnec-Krasíkov (E15 dle PÚR ve znění 1. aktualizace),
Přelouč, Tupesy šířka koridoru je stanovena 80 m.
u Přelouče

37. V kapitole I. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného
budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření, se v tabulce územní rezervy
R3 ve sloupci rozsah plochy (ha) po upřesnění upravuje údaj na 5,15.
38. V kapitole K. se doplňuje tabulka územních studií takto:

Označení a popis územní studie

Lhůta pro pořízení územní
studie

Územní studie D - navrhne řešení veřejné infrastruktury pro plochy bydlení BI –
bydlení v rodinných domech městské a příměstské - zastavitelné plochy Z37a (1.)
až Z37d (1.) a pro plochu dopravní infrastruktury silniční DS - zastavitelná plocha
Z37(1.).

1 rok

39. V kapitole O. se upravuje bod Textová část vč. seznamu vybraných zkratek na počet
85 stran. V seznamu grafické části se výkresy se opatřují doplňkem - změna č.1 ÚP.
40. Do seznamu vybraných zkratek se doplňují položky - PÚR ČR Politika územního
rozvoje ČR a ÚAP územně analytické podklady.

POUČENÍ
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné
vyhlášky, kterou se vydání tohoto opatření obecné povahy oznamuje.
Do opatření obecné povahy může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření
obecné povahy vydal.
Dle ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu se proti rozhodnutí o námitkách, které je
součástí opatření obecné povahy nelze odvolat ani podat rozklad.
Proti opatření obecné povahy nelze dle ustanovení §173 odst. 2 správního řádu podat
opravný prostředek.

V Přelouči dne ……………….

……………………………..

……………………………..

starostka města Přelouč

místostarosta města Přelouč

