Předkladatel:
Poznámka:

Josef Kozel - starosta města
Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Materiál do 1. jednání Zastupitelstva města Heřmanův Městec,
konaného v pondělí 16. března 2020 v 17:00

1.změna územního plánu města
Číslo materiálu: 3

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
Návrh usnesení
Krátká důvodová zpráva:
Územní plán města Heřmanův Městec byl vydán Zastupitelstvem města Heřmanův Městec dne
30.9.2013, účinnosti nabyl dne 21.10.2013.
Na základě usnesení ZM č. Z/2018/029 ze dne 18.6.2018, které vzalo na vědomí Zprávu o uplatňování
Územního plánu Heřmanův Městec 2017 včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č.1 Územního
plánu a schválilo pořízení 1. změny, se proces pořizování uzavřel 13.1.2020 veřejným projednáním za
účasti projektanta určeného pro pořízení změny Ing.arch. Dobiáše, architekta města Ing.arch Teplého a za
pořizovatele změny ÚP Ing. Kovandové z ORP Chrudim, odboru územního plánování. Následovala lhůta
pro uplatnění připomínek vzešlých z veřejného projednání a následné výsledné zpracování čistopisu
1.změny ÚP.
Ten je k dispozici na http://www.hermanuv-mestec.cz/dokumenty/uzemni-plan/
Případný přímý link pro zastupitele je k dispozici na
http://www.hermanuvmestec.cz/e_download.php?file=data/editor/307cs_1.zip&original=Z%C4%8C1%20%C3%9AP%20He%
C5%99m%C4%9Bn%C5%AFv%20M%C4%9Bstec%20-%20%C4%8Distopis.zip
Na jednání bude osobně přítomen architekt města i projektant pro případné závěrečné dovysvětlení
zastupitelům obsahu přijímané 1.změny ÚP, která je svých charakterem velmi rozsáhlá.
Materiál nebyl projednán Radou města Heřmanův Městec.

Zpracovatel:
Projednáno s:

Josef Kozel - starosta města
Ing. Hana Kovandová, referent územního plánování ORP Chrudim
Ing. arch. Martin Dobiáš, projektant
Ing. arch. Ondřej Teplý, architekt města

Město Heřmanův Městec
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

USNESENÍ
ze dne 16.3.2020
1.změna územního plánu města

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

o v ě ř u j e
po projednání návrhu změny č.1 územního plánu Heřmanův Městec její soulad s Politikou
územního rozvoje České republiky a s územně plánovací dokumentací vydanou Pardubickým
krajem, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu - dle přiloženého
Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Heřmanův Městec, doplněného odůvodněním
pořizovatele dle § 53, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo města Heřmanův Městec po ověření neshledalo žádný
rozpor.

II.

s o u h l a s í
s vyhodnocením výsledků projednání změny č.1 územního plánu Heřmanův Městec, s
vyhodnocením stanovisek, které jsou součástí odůvodnění pořizovatele dle § 53, odst. 5 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

III.

v y d á v á
opatření obecné povahy – změnu č.1 územního plánu Heřmanův Městec - příslušné podle § 6
odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona ve spojení s § 54
stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 13
a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

