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OBEC BOUZOV
783 25 Bouzov 2

Pořizovatel:
Jméno a příjmení zástupce pořizovatele:
Funkce:
Čís|o jednací spisu:

Podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele:
otisk úředn ího razítka:

Správní orgán, kteý územní plán vyda|:
Čis|o usnesení:
Datum vydání :
Datum nabýí účinnosti:

Razítko a podpis oprávněné osoby:

Městský úřad-Litove|, odbor výstavby
lng. Ludmi|a Smaka|ová

Bouzov
č' 3'2
24.6.2015.
4.8.2015.

ď^

o

OPATRENI OBECNE PoVAHY č. 112015

o Vydání ZMĚNY Č.l ÚzergNíHo PLÁNU BoUzoV

Zastupite|stvo obce Bouzov, přís|ušné podle $ 6 odst. 5 písm. c) zákona i,' 18312006 Sb.' o
územním p|ánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za
pouŽití $ 43 odst.4 a $ 54 odst.2 stavebního zákona, s 13 a pří|ohy č'7 vyh|ášky č.
500/2006 Sb', o územně ana|ytických podkladech, územně p|ánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně p|ánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, s 171 a
následujících zákona č. 500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

vydává

Změnu č.  1  Územního p lánu Bouzov

Změna č.1 Uzemního p|ánu Bouzov je závazný pro rozhodování o území ve správním
obvodu obce Bouzov . tj. katastrá|ní území Bezděkov nad Třebůvkou, B|aŽov, Bouzov,
Do|y u Bouzova, Hvozdečko, Jeřmaň, Kozov, Kadeřín, Kovářov u Bouzova, obectov,
o|ešnice u Bouzova, Podo|í u Bouzova, Svojanov u Bouzova.
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mění se bod b. obsahového listu následovně
b. základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot
vkládá se nový bod obsahového listu
i. stanovení kompenzačních opatření podle $ 50 odst' 6 stavebního zákona
mění se oznaěení pďtvodních bodit i. na j' a j. na k.
vkládá se nový bod obsahového listu
I. vymezení ploch, ve ktených je rozhodování o změnách v území

podmíněno dohodou o parcelaci
mění se oznaěení původního bodu k. na m, a jeho text
m. vymezení pIoch a koridorů, ve kter.'ých je rozhodování o změnách

v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek
pro její pořízení a přiměřené lhůty a pro vloŽení dat o této studii do
evidence územně plánovací činnosti

mění se označení původnÍho bodu l' na n. a jeho text
n. vymezení plocha a koridorů, ve ktených je rozhodování o změnách

v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního
plánu v rozsahu podle příIohy č. 9, stanovení, zda se bude jednat o
regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu
z podnětu stanovení přiměřené |hůty pro jeho vydání

mění se označení původních bodů m. na o' a n. na p,
rušíse původní bod o,

Mění se název bodu b.
b. základní koncepce rozvoie území obce. ochrana a rozvoi ieho hodnot

doplňuje se ÍexÍ na konci bodu c1)
V sou|adu se ZÚR oK se ruší grafické vymezení územní reze'vy plochy pro

akumu|aci povrchových vod Jeřmaň (viz' Zadání _ |oka|ita 2). P|ocha LAPV Jeřmaň
(Loštice) je však i nadá|e chráněna v souvis|osti s vazbou na Labskou větev průp|avního
spojení D-o-L, i kdyŽ bez konrétního územního vymezení. Drobné zastavite|né plochy
nemění ce|kovou urbanistickou koncepci.

Změnou č.1 se nemění charakter Územi' Rozvíjí se v rámci ce|kového charakteru
síd|a jeho dí|čí části nebo jejich ochrana. P|ochy smíšené obytné jako základní sloŽka
urbanizovaného Území se rozv1qí v zastavite|ných p|ochách. Je aktua|izován návrh
technické infrastruktury a ruší se územní vymezení p|ochy pro akumulační nádrž
povrchových vod Jeřmaň. Koncepce krajiny se nemění.

S oh|edem zájem drobných v|astníků pozemků o výstavbu a podnikání v obci jsou
na zák|adě vyhodnocení poŽadavků navrŽeny nové zastavite|né p|ochy smíšené obytné
(so/51 - so/61) navazující na stávající zastavěné nebo zastavite|né Území a zastavite|ná
p|ocha smíšená výrobní pro ma|ou farmu sV/4.

doplňuje se ÍexÚ na konci bodu c2)
Změnou č.1 se vymezují tyto nové zastavite|né p|ochy:
Plochy smíšené obytné
P|ocha smíšená obytná
P|ocha smíšená obýná
P|ocha smíšená obytná
P|ocha smíšená obýná
P|ocha smíšená obytná
P|ocha smíšená obýná

so/51 (zadání - |oka|ita 4)
so/52 (zadání - |oka|ita 6)
so/53 (zadání - |oka|ita 8)
so/54 (zadání - |oka|ita 9)
so/55 (zadání - |oka|ita 10)
so/56 (zadání - |oka|ita 11)
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P|ocha smíšená obýná so/57 (zadání - |oka|ita 12)
P|ocha smíšená obýná so/58 (zadání - |oka|ita 13)
P|ocha smíšená obýná so/59 (zadání * |oka|ita 14)
P|ocha smíšená obýná so/60 (zadání - loka|ita 15)
P|ocha smíšená obytná so/61 (zadání - |oka|ita 17)
Plocha smíšená výrobní
P|ocha smíšená uýrobní sV/4 (zadání - |okalita 16)
Plocha technické infrastruktury
Plocha technické infrastruktury Tvl4 (zadání _ |oka|ita 1)
Změnou č.1 se tato p|ocha přesouvá do jiné |oka|ity.

doplňuje se ÍexÍ na konci bodu d2.1
Změnou č.1 je aktua|izována koncepce tras vodovodní sítě. Navrhované trasy

představují osy koridoru šířky 10m.

doplňuje se ÍexÍ na konci bodu d2.2
Změnou č.1 je aktua|izována koncepce kana|izační sítě. Navrhované trasy

představují osy koridoru šířky 10m.

doplňuje se ÍexÍ na konci bodu d2.3
Změnou č.1 se navrhuje přípojka elektrické sítě VN a výstavba trafostanice pro

zastavite|nou p|ochu nové ČoV. Navrhovaná trasa představuje osu koridoru šířky 1Om.
Změnou č'1 se navrhuje rozšíření e|ektrické sítě NN do zastavite|ných p|och.

doplňuje se ÍexÍ na konci bodu d2.5
Změnou č.1 je rozvod STL p|ynovodu navrŽený k rozšíření pouze do zastavite|ných

ploch SO/57 a 50/60.

doplňuje se ÍexÍ na konci bodu d4)
Změnou č.1 se v souvis|osti s vymezením nových zastavite|ných ploch So/53 a

so/57 navrhují nové p|ochy veřejného prostranství'

ruší se 2'věta bodu e6) a bod se doplňuje o text
Je zrušena rezeNa vodního díla Jeřmaň pro akumu|aci povrchových vod vyplývající

ze ZÚR. P|ocha je chráněna jiŽjen v souvis|osti s vazbou na Labskou větev průp|avního
spojení D-o-L (bez konkrétního územního vymezení), tj' územní rezerva 2 x 100m na obě
strany od osy průp|avu'

mění se text 3.odstavce za názvem bodu f) takto:
Nepřípustná je v rámci veškených funkčních p|och výstavba objektů vyšších jak 30

m.

v tabulce obecně přípustných činnosÍí se do přípustného využití doplňuje
následující text:

Protierozní a retenční opatření a zařízeni.

v tabulce ploch smíšených uýrobních se do podmínečně přípustného využití
doplňuje následující text:

V rozvojové p|oše SV4 se připouští byd|eníjako její součást

v bodu 91) se v seznamu navrhovaných VPS ruší následující text:
- rozvody místního vodovodu
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- stoky sp|aškové kanaIizace
- stoky dešťové kana|izace
- stoky t|akové kanaIizace

doplňuje se ÍexÍ na konci bodu 91)
V rámci změny č.1 se mění umístění p|ochy pro veřejně prospěšnou stavbu:
- čistírna odpadních vod

V rámci změny č'1 se nově navrhují jako veřejně prospěšné stavby s vymezením
koridoru a plochy:

- přípojka VN k trafostanici pro Čov
- trafostanice pro Čov

za znění bodu h se doplňuje nový bod:
i. stanovení kompenzačních opatření podle s 50 odst. 6 stavebního zákona

Kompenzační opatření nejsou stanoveny.

mění se oznaěení původního bodu i. na j.

mění se označení původnÍho bodu j. na k'

za znění původního bodu j. se doplňuje nový bod:
l. vvmezení ploch. ve kterÝch ie rozhodování o změnách v území podmíněno

dohodou o parcelaci (novÝ bod)

Plochy nejsou vymezeny.

mění se označení původního bodu k. na m. a jeho název
m. vvmezení ploch a koridorů. ve kterÝch ie rozhodování o změnách v území

podmíněno zpracováním územní studie. stanovení podmínek pro ieií pořÍzení a
přiměřené lhůtv a pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací
činnosti

mění se označení původního bodu l, na n' a jeho název
n. vvmezení ploch a koridorů. ve kterÝch ie rozhodování o změnách v území

podmíněno vvdáním requlačního plánu. zadání requlačního plánu v rozsahu podle
přílohv ě. 9. stanovení. zda se bude iednat o regulační plán z podnětu nebo na
Žádost. a u requlaěního p|ánu z podnětu stanovení přiměřené lhůtv pro ieho vvdání

mění se oznaěení původního bodu m. na o'

mění se označení původního bodu n. na p,

rušíse pďtvodní bod o.
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