USNESENÍ Č. 03/02/2013 ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE KAMENNÝ PŘÍVOZ Č. 03/2013
ZE DNE 26.6.2013
o změně č.4 územního plánu sídelního útvaru Kamenný Přívoz
Zastupitelstvo obce :
I.

bere na vědomí informaci o projednání a závěry vyhodnocení návrhu změny č. 4
územního plánu sídelního útvaru ( dále „ÚPnSÚ“) Kamenný Přívoz provedené
podle § 53 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) ;

II.

ověřilo, na základě textové části odůvodnění změny č. 4 ÚPnSÚ, v souladu s
ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona, že zpracovaná změna č. 4 ÚPnSÚ
není v rozporu:
1. s Politikou územního rozvoje ČR schválenou vládou ČR č. 929 dne 20. 7.
2009,
2. s nadřazenou územně plánovací dokumentací vydanou krajem – se Zásadami
územního rozvoje Středočeského kraje vydanými dne 19. 12. 2011, číslo
usnesení 4-20/2011/ZK ,
3. se stanovisky dotčených orgánů a výsledkem řešení rozporů ( nebyly řešeny),
4. se stanoviskem krajského úřadu ze dne 16.1.2013;

III.

rozhodlo a vydalo změnu č. 4 územního plánu sídelního útvaru Kamenný Přívoz
(zhotovitel FOGLAR ARCHITECTS, projektant Ing. akad. arch. Petr Foglar,
autorizovaný architekt ČKA 02 667) formou opatření obecné povahy (dále též
„OOP“)
(Zastupitelstvo obce Kamenný Přívoz, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c)
stavebního zákona, za použití § 43 odst. 4, a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 171
a následujících
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ( dále „ vyhláška) a
§ 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vydává změnu č. 4
ÚPnSÚ Kamenný Přívoz);

IV.

ukládá starostovi obce:
1. zajistit po nabytí účinnosti změny č. 4 ÚPnSÚ povinnosti vyplývající z ust. §
165 stavebního zákona a z § 14 vyhlášky.
2. zaslat registrační list Krajskému úřadu Středočeského kraje.

Zapsáno :

26.6.2013
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Ověřovatelé zápisu

:

Věra Weinerová

…………………………

Roman Kačer

…….……………………

Místostarosta obce

:

Pavel Pála

……………….………

Starosta obce

:

Prokop Mašek

…………………………
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