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Zastupitelstvo města Hranice příslušné podle § 6 odst. 5. písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), v platném znění, dle § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona za použití § 55a a 55b stavebního
zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění,

vydává

Změnu č. 5 Územního plánu Hranice
formou opatření obecné povahy, kterou se mění Územní plán Hranice takto:
A. Textová část
V kapitole 1) se datum, ke kterému je zastavěné území vymezeno, mění na „VII/2021“
V kapitole 2) se mění následující:
-

v názvu kapitoly se na začátek názvu kapitoly vkládá nové slovo „Základní“ a ruší se slovo „řešeného“

V kapitole 3) se mění následující:
-

v názvu kapitoly se za slovo „včetně“ vkládají nová slova „urbanistické kompozice,“ a za slovo „vymezení“ se vkládají
nová slova „ploch s rozdílným způsobem využití,“

-

v podkapitole c) „ZASTAVITELNÉ PLOCHY A PLOCHY PŘESTAVBY“ se ve výčtu zastavitelných ploch BH ruší
číslovka „1“ a ve výčtu zastavitelných ploch VL se číslovka „6“ nahrazuje číslovkou „7“

-

v podkapitole c) „ZASTAVITELNÉ PLOCHY A PLOCHY PŘESTAVBY“ se na konec výčtu ploch přestavby vkládá
nový text:
„BI-43
Využití plochy : bydlení v rodinných domech – městské a příměstské
OS-1
Využití plochy : občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení
VL-8
Využití plochy : výroba a skladování – lehký průmysl“

V kapitole 4) se mění následující:
-

v názvu kapitoly se za slovo „infrastruktury“ vkládá čárka, ruší se slova „a dalšího občanského vybavení“, slovo
„jejich“ se nahrazuje slovem „její“ a na závěr názvu kapitoly se doplňuje nový text „, vymezení ploch a koridorů pro
veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití“

-

v podkapitole d) „DALŠÍ OBČANSKÉ VYBAVENÍ“ se v odstavci „Tělovýchova a sport“ ruší text na konci věty „nebo
navržení nových ploch změn“ a na konec odstavce se vkládá nový text:
„Je vymezena plocha přestavby OS-1 pro sportovně zaměřený volnočasový park.“
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V kapitole 5) se mění následující:
-

v názvu kapitoly se za slovo „ploch“ vkládá nový text „s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině“, ruší se
slova „změny v“, dále se upravují tvary slov „územní“ na „územního“, tvar slova „systém“ na „systému“, tvar slova
„propustnost“ na „propustnosti“, tvar slova „protierozní“ na „protierozních“, tvar slova „ochrana“ na „ochrany“

V kapitole 6) se mění následující:
-

v názvu kapitoly se za sousloví „s rozdílným způsobem využití“ vkládá nový text „s určením převažujícího účelu
využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve
kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5
stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch“ a na závěr názvu kapitoly se
vkládá nový text v závorce „(například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení
rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)“

V kapitole 7) se mění následující:
-

v názvu kapitoly se na konci ruší tečka a vkládá se nový text „, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
a vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo“

-

v nadpise uvozujícím odstavec b) „Technická infrastruktura“ se před druhou část textu „I UPLATNĚNÍ
PŘEDKUPNÍHO PRÁVA“ vkládá nový text „A VYJMA LINIOVÝCH STAVEB“

-

v nadpise uvozujícím odstavec na konci kapitoly „Jmenovitý seznam vymezených veřejně prospěšných opatření :“
se za slova „PLOCHY A KORIDORY“ vkládá slovo „POUZE“ a ruší se části textu: „I UPLATNĚNÍ PŘEDKUPNÍHO
PRÁVA“ , „a § 101“ a „– předkupní právo ve prospěch města Hranice“

Textová část Změny č. 5 Územního plánu Hranice obsahuje 4 listy.

B. Grafická část
Grafická část Změny č. 5 Územního plánu Hranice obsahuje tyto výřezy výkresů uvedené v přílohách:
▪
▪

1a-1m Základní členění území
2a-2m Hlavní výkres

m 1:5 000
m 1:5 000
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