Obec Horní Krupá
Horní Krupá 49
580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 00267481
Tel: 569 436 145
E-mail: obec@hornikrupa.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚP HORNÍ KRUPÁ
Zastupitelstvo obce Horní Krupá, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 55
odst. 2 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, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení
s ustanovením § 185 odst. 4 stavebního zákona, vydalo dne 18. prosince 2012 Změnu č. 2
územního plánu Horní Krupá.
Územní plán Horní Krupá, který byl schválen zastupitelstvem obce Horní Krupá dne
25.11.2008 a nabyl účinnosti 8.2.2009, je tedy nyní touto změnou změněn.
Opatření obecné povahy s odůvodněním, bude k nahlédnutí v pracovních dnech minimálně
po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení oznámení na Městském úřadě v Havlíčkově Brodě, odboru
rozvoje města a na Obecním úřadě v Horní Krupé. Úplné znění změny č.2 ÚP Horní Krupá
bude současně, v souladu s ustanovením § 172 odst. 2 správního řádu, zveřejněno
způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na internetových stránkách města Havlíčkův
Brod – www.muhb.cz , rychlý výběr, územní plány, Horní Krupá, změna č.2.
Toto oznámení bude vyvěšeno od 20.prosince 2012 do 4.ledna 2013 na úřední desce
Městského úřadu v Havlíčkově Brodě a Obecního úřadu v Horní Krupé.
Proti změně č. 2 ÚP Horní Krupá, vydané formou opatření obecné povahy, nelze podat
opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné
vyhlášky.

Josef Jelínek
starosta obce

Vyvěšeno dne : …………………………………………………………
Sejmuto dne : …………………………………………………………
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup:
od ………………………… do …………………………
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí :
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Obdrží :
Městský úřad Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57, 580 01 Havlíčkův Brod
- Odbor správy a informatiky (vyvěšení vyhlášky)
Obec Horní Krupá, Horní Krupá 49, 580 01 Havlíčkův Brod (vyvěšení vyhlášky)
Údaje o počtu listů změny územního plánu, a počtu výkresů k němu připojené grafické
části :
-

zpracované dle přílohy č.7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. části I.

Změna č.2 ÚP Horní Krupá
část
změny ÚP

označení

název
Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č.2 ÚP Horní
Krupá

textová
grafická

měřítko
-

A1

Výkres základního členění území – západní část Horní Krupé

1:5000

A2

Výkres základního členění území – východní část Horní Krupé

1:5000

A3

Výkres základního členění území – místní část Kráty

1:5000

A4

Výkres základního členění území – místní část Lysá

1:5000

A5

Výkres základního členění území – místní část Zálesí

1:5000

A6

Hlavní výkres – západní část Horní Krupé

1:5000

A7

Hlavní výkres – východní část Horní Krupé

1:5000

A8

Hlavní výkres – místní část Kráty

1:5000

A9

Hlavní výkres – místní část Lysá

1:5000

A10

Hlavní výkres – místní část Zálesí

1:5000

A11

Výkres technické infrastruktury – místní část Kráty

1:5000

A12

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – místní
část Kráty

1:5000

Údaj o celkovém počtu listů textové přílohy je uveden v zápatí každé strany. Jednotlivé
grafické přílohy tvoří vždy jeden samostatný výkres.
-

zpracované dle přílohy č.7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. části II.

Odůvodnění Změny č.2 ÚP Horní Krupá
část
odůvodnění
změny ÚP

označení

textová

B1

Textová část zpracovaná projektantem

-

B2

Textová část zpracovaná pořizovatelem

-

B3

Vyhodnocení předpokládaných dopadů změny na půdní fond

-

B4

Koordinační výkres – západní část Horní Krupé

1:5000

B5

Koordinační výkres – východní část Horní Krupé

1:5000

B6

Koordinační výkres – místní část Kráty

1:5000

grafická
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B7

Koordinační výkres – místní část Lysá

1:5000

B8

Koordinační výkres – místní část Zálesí

1:5000

B9
B10
B11

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – západní část
Horní Krupé
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – východní část
Horní Krupé
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – místní část
Kráty

1:5000
1:5000
1:5000

B12

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – místní část Lysá

1:5000

B13

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – místní část
Zálesí

1:5000

Celkový počtu stran textové přílohy odůvodnění zpracované projektantem a pořizovatelem
je uveden v zápatí každé strany. Jednotlivé grafické části tvoří vždy jeden samostatný
výkres.
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