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Obec Bedřichov
zastupitelstvo obce
Bedřichov 218
468 12 BEDŘICHOV

Vaše značka

Naše značka

Vyřizuje
Šedivý Matoušek

V Liberci dne
24. 10. 2012

Věc: Zpráva o výsledcích projednání Návrhu ÚP Bedřichov – součást odůvodnění
Opatření obecné povahy
Návrh územního plánu Bedřichov (dále jen „Návrh“) byl zpracován na základě
Pokynů pro zpracování návrhu ÚP Bedřichov schválených zastupitelstvem obce usnesením č.
255/2010 ze dne 18. 2. 2010. Návrh byl projednán dne 10. 3. 2011 na společném jednání. Dle
doručených stanovisek dotčených orgánů byl Návrh upraven a provedeno dovyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území. Dle stanoviska KÚLK č.j. OÚPSŘ/184/2008/OÚP ze dne 4.
7. 2012, byl Návrh dále upraven tak, aby bylo možno zahájit řízení o vydání ÚP Bedřichov
formou Opatření obecné povahy (dále jen „OOP“).
Upravený a posouzený Návrh byl projednán na veřejném projednání dne 28. 8. 2012.
Při veřejném projednání bylo podáno celkem 23 námitek, které byly detailně vyhodnoceny.
Rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění tvoří přílohu OOP. Na základě uplatněných
námitek a stanovisek dotčených orgánů došlo k nepodstatným úpravám Návrhu, které již
nevyžadovaly další dovyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ani nové projednání.
Upravený Návrh po prověření je v souladu s Politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem, s cíli a úkoly územního plánování, s požadavky
stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, s požadavky zvláštních právních přepisů a se
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních přepisů. K Vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území a jeho dovyhodnocení byla vydána souhlasná stanoviska příslušného
dotčeného orgánu, která tvoří přílohy OOP.
Předkládáme Vám ve smyslu § 54 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném
znění návrh na v y d á n í Územního plánu Bedřichov s jeho odůvodněním formou
opatření obecné povahy.
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