ÚZEMNÍ PLÁN KLOPOTOVICE – ZMĚNA č. 2

ÚZEMNÍ PLÁN

-

KLOPOTOVICE
Změna č. 2
-

Pořizovatel:

Stavební úřad Magistrátu města Prostějova, oddělení územního
plánování

Orgán územního plánování:

obec Klopotovice

Schvalující orgán:

zastupitelstvo obce Klopotovice

Projektant:

ing. arch. Ivo Motl

Brno, srpen 2015

ÚZEMNÍ PLÁN KLOPOTOVICE – ZMĚNA č. 2

2

ZASTUPITELSTVO OBCE KLOPOTOVICE
jako příslušný správní orgán ve smyslu § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití §
43 odst. 4, § 55 odst. 2 stavebního zákona a § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád),
ve znění pozdějších předpisů,
VYDÁVÁ
ZMĚNU č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLOPOTOVICE
vydaného usnesením Zastupitelstva obce Klopotovice dne 01.02.2008 formou opatřením obecné
povahy s datem nabytí účinnosti 22.03.2008.
Obsah opatření obecné povahy:

I) Změna územního plánu
II) Odůvodnění změny územního plánu

Vedoucí a zodpovědný projektant: Ing. arch. Ivo Motl, ČKA 02 244
ZÁZNAM O Ú Č INNOSTI
Správní orgán, který územní plán vydal:
Zastupitelstvo obce Klopotovice
Datum nabytí účinnosti:
18.08.2015
Pořizovatel:
Stavební úřad Magistrátu města Prostějova, náměstí T. G.
Masaryka 130/14,
796 01 Prostějov
Jméno a příjmení:
Ing. Jan Košťál
Funkce:
vedoucí stavebního úřadu
Podpis:

(otisk razítka)
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Výroková část územního plánu Klopotovice se mění takto:
V kapitole C2.1. Přehled navržených zastavitelných ploch s rozdílným způsobem využití, jejich
označení je shodné s grafickou částí se na konec výčtu doplňují plochy s pořadovým číslem 7 a 8.
Výměra plochy pořadové číslo 3 - B3 U hřiště je zmenšena o 0,074 ha a výměra plochy pořadové
číslo 4 - OS1 Hřiště je zmenšena o 0,1323 ha:
pořadové
výčet
číslo
katastrálních
plochy
území
1
2
3
Klopotovice
4
Klopotovice
7
Klopotovice
8
Klopotovice

označení
(název plochy)

výměra v
ha

funkční využití

3

3
0,126
0,0777
0,1582
0,0984

4
bydlení
obč. vyb. -sport
bydlení
bydlení

B3 U hřiště
OS1 Hřiště
2.01 Za humny
2.02 Trávníky

Vkapitole C2.2 Specifikace zastavitelných ploch se na konec výčtu doplňuje:
Zastavitelná plocha 2.01 „Za humny“
• Využití plochy: bydlení v rodinném domě
• Specifické podmínky:
1) Zástavbu řešit ve vztahu k charakteru stávající zástavby
Zastavitelná plocha 2.02 „Trávníky“
• Využití plochy: bydlení v rodinném domě
• Specifické podmínky:
1) Zástavbu řešit ve vztahu k charakteru stávající zástavby

