
USNESENT C. O2IO2I2OTI
ZASTUPITELSTvA oBCE KAMENNÝ pŘÍvoz

c. 02l20rl zE DNE 27.6.2011
o změně č.3 územního plánu sídelního útvaru Kamenný Přívoz

Zastupitelstvo obce:
I' bere na vědomí zprávu ,,odůvodnění návrhu ztněny č.3 úzernního p1ánu

s ídelního útvaru (dále téŽ.,UP S U") Kanren ný Piív oz;

Il. ověřilo na základě kapitol 2,3 a 5 textové části oclůvodnění ÚPSÚ soulad
s ustanovením $ 55 odst.2 stavebního zá|<ona,Žezpracovaná dokutnentace
není v rozpol1l:

1) s Po1itikou úzenrního rozvoje Čn zoos schvá1enou vládou ČR e.9z9 dne
20.1.2009
2) s územně plánovací dokumentací vydanou krajem - do doby vydárrí Zásad
územního rozvoje se za nadt'azenou úzenrně plárrovací clokumentaci povaŽuje
podle ustanovení $187 odst'7 stavebního zá\<ona upravená verze uzemního plánu
velkého územrrílro celku Pražského regionr'r

3) s výsledkem řešení rozporů
4) se stanovisky dotčených orgánů
5) se stanoviskem krajského úřadu

III. rozhodlo o námitkách vsouladu skap'11. Rozhoclnutí o námitkách a jejich
odůvodnění, které podal:

- Jaroslav Buriánek
- Marek Vfiilka
- Markéta Petrášková a Barbora PetráŠková
- Ing.Josef Prokš, Ing'František Prokš a lng.Dana Říčánková

IV. rozhodlo o vydání změny č.3 územního plánu sídelního útvar-u Kamenný
Přívoz

(zhotovitel a projektant změny Ing.arch.Petr Foglar, autorizovaný architekt
Čra oz 667) fonnorr opatření obecrré povahy (dále téŽ ooP)
(Zastupitelstvo obce Kamenný Přívoz' příslušné poc11e $6 odst.5 písm'c)
zákona č.183/2006 Sb., o úzenrním plánování a stavebnínr řáclu (stavební

zákon), za pouŽítí $43 odst.4 a $55 odst.2 stavebního zákona, $171 a

následujících zákona č.50012004 Sb', správní řád, $13 a přílohy č.7 vyhlášky
č.500/2006 Sb., o úzenrně analytických podkladech, územně p1ánovací

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve spojení
s ustanovenírn $188 odst.4 stavebního zákona vydává změnu č.3 územního
plánu sídelního útvaru Kamenrrý Přívoz)

V. ukládá starostovi obce
i zajistit po nabytí írčinnosti ooP zrněny e.: ÚpsÚ povínnosti vyply1vající

z ust' $165 stavebního zákona a z $14 vyhlášky č.500/2006 Sb., o úzenrně
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analytíckých podkladech, územně plánovací dokumentace a způsobu
evidence úzetnně plánovací činnosti.
ZaslaÍ registrační list IGajskému úřadu Středočeského kraje
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ověřovatelé zápisu : Josef Žák ;.'.'"5 l:.yt
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Roltran I(ačer

Místostarosta obce : Pavel Pála

Starosta obce : Prokop Mašek '
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