Usnesení č. 4'|
k vydání změny č.4 Územního plánu sídelního útvaru
Neubuz - Opatreni oUecne po
ze zasedání Zastupitelstva obce Neubuz konaného dne 10. 12' 2008
Zastupitelstvo obce Neubuz
po ověření
souladu ve smyslu s ust' $ 54 odst. 2zákonač. 18312006 Sb., o územnímplánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějšíchpředpisů, Že návrh změny
není V rozporu s politikou územníhorozvoje, s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů
nebo stanoviskem krajského úřadu

vydává
ve smyslu ustanovení $ 6 odst' 5 písm' c) stavebního zákona za pouŽiti ust. $ 43
odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. ss 171 aŽ 174 zákona č. 500/2004 sb.'
správní řád ve znění zákona č. 413/2005 Sb, ust. $ 13 a přílohy č. 7 vyhlášky c.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy č.
112008 _ změnu č. 4 Uzemního plánu sídelníhoútvaru Neubuz - Vymezení ploch
pro bydlení'

Přílohy:

-

opatření obecné povahy č. 112008
Dokumentace změny - návrh a odůvodněnÍ

Zábqn$ová R.

oPATREN| oBEcNE PoVAHY

ě,. 112008

Změna č. 4 Územního plánu sídelníhoútvaru Neubuz
Zastupitelstvo obce Neubuz jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení $ 6 odst.
5 písm. c) zákona č,'18312006 Sb., o územnÍm plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění zákona ě.6812007 Sb. a zákona ě. 19112008 sb. (dále jen stavební zákon), za pouŽití $ 43
odst. 4 stavebního zákona a ve smyslu ustanovení S 55 odst. 2 stavebního zákona, v souladu s

$ 171 a následujících zákona č,. 50012004 Sb., správní řád, ve znění zákona ě. 413l2oo5 Sb., ust'
$ 13 a přílohy ě' 7 vyhlášky č. 500/2006 sb.' o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, Ve spojení
s ustanovením $ 188 odst.4 stavebního zákona na svém zasedání dne 10. 12.2008

vydává
změnu č.4 Územního plánu sídelního útvaru Neubuz
Textová část změny (obsah dle vyhláŠky č' 500/2006 sb., příloha ě' 7) je nedílnou součástí

tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 1

Grafická ěást změny (obsah dle vyhlášky č. 500/2006 sb., přílohy ě. 7) je nedílnou součástí

tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 2

odůvodnění
l. odůvodnění dle $ 53 odst. 5 stavebního zákona (zpracovaného pořizovatelem):
Postup při pořízenízměny územního plánu :
Záměr na pořízení změny vycházi zpožadavkůjednotliv'ých Žadatelů o změnu územního plánu'
Zastupitelstvo obce schválilo pořízení změny dne 24.5. 2006 č. usnesení 412006'

Na základě Žádosti obce pořizovatel zadal zpracování návrhu zadání. Návrh zadání změny ě. 4
Územního plánu sídelního útvaru Neubuz zpracoval Urbanistický ateliér Zlín, s.r.o' (dáíe jen
zpracovatel). Pořizovatel následně dne 10. 10. 2006zahě4il dle ustanovení $ 31, odst' 2a$20
zákona i. 50/1976 Sb., zákon o územnímplánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (tehdy platný stavební zákon) projednání návrhu zadání. K veřejnému nahlédnutí byl
návrh zadání vystaven po dobu 30 dnů u pořizovatele a na obci v době od 12' 10. 2006 do
13. 10. 2006, coŽ bylo pořizovatelem oznámeno veřejnou vyhláškou na úřednídesce Městského
úřadu Vizovice a na úřednídesce obecního úřadu Neubuz. Do 15 dnů od posledního dne
vystavení mohl kaŽdý uplatnit své podněý' Návrh zadání byl veřejně projednán dne 13' 11. 2006
v 15:00 hodin na obecním úřadě v Neubuzi. Dotěené orgány státní správy byly obeslány
jednotlivě a do 30 dnů od obdÉenínávrhu zadání mohli uplatnit svá stanoviska. Stanoviska
podaná ve stanovené lhůtě pořizovatel s dotčenými orgány dohodl a návrh zadání upravil a zaslal
dne 21 . 12. 2006 s Žádostí o vydání stanoviska nadřízenému orgánu územního plánování,
Krajskému úřadu Zlínskéhokraje, odboru územního plánování a stavebního řádu (dále jen
nadřízený orgán). Stanovisko bylo vydáno dne 28. 12' 20a6 pod č.j. KUZL 8213312006 UP_Re.
Zastupitelstvo obce Neubuz schválilo dne 29. 12. 2006 ě. usnesení 4106 zadání změny č' 4
Uzemního plánu sídelního Útvaru Neubuz.
Na základě schváleného zadání změny pořizovatel dne 30. 5' 2007 zaslal zpracovateli Žádost o
zpracování návrh změny č. 4 Územního plánu sídelníhoÚtvaru Neubuz' Po zpracování a
odevzdání návrhu změny pořizovatel v souladu s $ 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění
pozdějšíchpředpisů (nouý stavební zákon v platnosti od 1. 1 . 2007 _ dále jen stavebni zákon)

oznámil termín společnéhojednání o návrhu změny, a to na den 3. 4.2008 na Městském úřadu
Vizovice a vyzval dotčenéorgány k uplatnění svých stanovisek a sousední obce k uplatnění
připomínek ve lhŮtě do 30 dnů ode dne společnéhojednání. Dotčenéorgány uplatnily ve
stanovené lhůtě svá stanoviska, sousední obce neměly Žádné připomínky' Pořizovatel
vypracoval dne 22.5. 2oo8 zprávu o projednání návrhu změny č' 4 Územního plánu sídelního
útvaru Neubuz s vyhodnocením stanovisek dotčených orgánů, kterou zaslal s Žádostí o
stanovisko nadřízenému orgánu. Dne 27. 6. 2008 nadřízený orgán územníhoplánování vydal
stanovisko k návrhu změny č. 4 Uzemního plánu sídelníhoúfuaru Neubuz pod c. j. KUZL
36875/2008 Úp-za.
Řízení o upraveném a posouzením návrhu změny spojené s veřejným projednáním zahájil
pořizovatel v souladu s ust. $ 52 stavebního zákona oznámením veřejnou vyhláškou na úřední
desce Městského úřadu Vizovice a obecního úřadu v Neubuzi a také zpŮsobem umoŽňujícím
dálkový přístup na adrese www.mestovizovice.cz a http:/lneubuz.wz'cz. Návrh změny byl
k nahlédnutíu pořizovatele v době od 21. 8. 2008 do 6. 't0. 2008' Veřejné projednání proběhlo
dne 6. 10' 2008 na obecním úřadu Neubuz.

Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu změny územního plánu dle ust.
stavebn ího zákona následovně:

$ 53 odst. 4 a

5

Vyhodnocení souladu s politikou územnÍho rozvoje a územně plánovací dokumentací
vydanou krajem:
Dokumentace je v souladu s Politikou Územního rozvoje CR schválenou usnesením vlády CR
č. 561 dne 17. 5' 2006, s projednávanou Politikou územníhorozvoje Čn zooa a se Zásadami
územníhorozvoje Zlínského kraje, která byly vydány Zastupitelsfuem Zlínského kraje dne
10' 9. 2008 a nabyly úÓinnosti dne 23. 10' 2008.

Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování, zeiména s požadavky na
ochranu architektonických a urbanistických hodnot územía požadavky na ochranu
nezastavěného území:
S cíli a úkoly územníhoplánování, tj. s vývářením vztahu podmínek pro příznivéŽivotní
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudrŽnost spoleěenství obyvatel územíje návrh
změny v souladu'

Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona
předpisů:

a

jeho prováděcích právních

Návrh změny č. 4 Uzemního plánu sídelního útvaru Neubuz je zpracován v souladu s
poŽadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územnímplánovánía stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou ě. 500/2006 Sb. a ě. 501/2006 Sb., o obecných

poŽadavcích na vyuŽívání území.

Vyhodnocení souladu s poŽadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, případně s výsledky řešení
rozporů:

Návrh změny byl projednán s dotčenými orgány chránícími zájmy podle zvláštních předpisŮ.
Dotčenéorgány neuplatnily v rámci projednání poŽadavky. Rozpory ve smyslu ust. $ 4 odst.
7 stavebního zákona a ust' $ 136 odst. 6 správního řádu pří projednání návrhu změny nebyly
řeŠeny.

Vyhodnocení společného jednání o návrhu změny, jehoŽ součástí je
dotčených orgánů, je nedílnou součástítohoto opatření obecné povahy.

i

vyhodnocení

Vyhodnocení vlivů na udÉitelnýrozvq území:
V rámci návrhu změny neby|o zpracováno vyhodnocení vlivů návrhu změny na udžitelný
rozvoj území.

6.

7.

Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životníprostředí fiak bylo
zohledněno):
Ke změně č,' 4 Územního plánu sídelního úfuaru Neubuz nebyl uplatněn poŽadavek na
zpracování vyhodnocení vlivů na ŽivotnÍ prostředí. Stanovisko tedy nebylo vydáno.
Vyhodnocení úěelnéhovyužitízastavěného územía vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch:
Změnou územníhoplánu se vymezuje zastavitelné územípro plochy bydlení.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem ing' Renatou Zábojníkovou v souladu s ust.
$ 53 odst' 1 stavebního zákona vyhodnotil uýsledky projednání návrhu změny a zpracoval návrh
rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu změny následovně.

1. Rozhodnutí o námitkách uplatněných v konceptu změny:
Nebyly uplatněny poŽadavky na zpracování konceptu.

u-

2.

Rozhodnutí o námitkách uplatněných v návrhu změny:
Nejpozději na veřejném projednání, tj. 6. 10' 2008 mohlivlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem veřejně prospěšných staveb' veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a
zástupce veřejnosti uplatnit námitky. Ve stanovené lhůtě nebyly podány námitky.

3.

Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uptatněných ke společnémujednání o
návrhu změny:

Dotčenéorgány mohly uplatnit svá stanoviska ve lhůtě 30-ti dnů ode dne společnéhojednání,
které se uskutečnilo dne 3. 4.2008.
3. 1. Dotčenéorgány, které vydaly ve stanovené lhůtě souhlasná stanoviska k návrhu změny:
Ministerstvo Životního prostředí olomouc
Ministersfuo zemědělsfuí, Pozemkový úřad Zlín
Ministersfuo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno
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.
o
.
.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje:
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničníhohospodářsfuí
Krajský Úřad Zlínského kraje, odbor Životního prostředí a zemědělství
3. 2. ostatnídotčenéorgány, které ve stanovené lhůtě stanoviska neuplatnily:
r Ministersfuo dopravy a spojů ČR
o Městský úřad Vizovice - odbor Životního prostředí

4.

Vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny:
Nejpozději na veřejném projednání, tj' 6. 10' 2008 mohl každý uplatnit své připomínky' Ve
stanovené lhůtě nebyly podány připomínky.

ll. od ůvod nění navrhovaného řešení (zpracované projektantem ) :
Textová ěást odůvodněnízpracovaná projektantem (obsah dle vyhlášky č. 500/2006 sb., přílohy
č. 7) je nedílnou souěástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č' 3
Grafická ěást odŮvodnění (obsah dle vyhlášky Ó. 5aU2006 sb., přílohy ě. 7) je nedílnou souiástí
tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 4

Úplné znění změny é. 4 Územního plánu sídelního útvaru Neubuz, tj. textová a grafická ěást
návrhu, textová a grafická část odůvodnění návrhu, věetně dokladů o pořízení, je v souladu s
s 165 odst. 1 stavebního zákona uloŽeno na obecním úřadu v Neubuzi.

Poučení
Proti opatření obecné povahy nelze dle ust. $ 173 odst.2zákona č' 50012004 Sb., správní řád,
ve znění zákona Ó' 41312005 Sb., podat opravný prostředek.
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Miroslav Dubovský
starosta

Účinnost: Toto opatřenÍ obecné povahy nabývá dle ust. s 173 odst. 1 zákona ě' 500/2004 sb',
správní řád, ve znění zákona č. 41312005 Sb., účinnostipatnácým dnem po dni vyvěšení veřejné
vyhlášky' tj. dnem

