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OPATŘENI OBECNE POVAHY č.
( návrh textu před veřejným projednáním )

Zastupitelstvo obce Podolí jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, za použití ust. §43 odst. 4 stavebního zákona a v souladu s ust. § 171 a 
následujících zákona ě. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ust. § 13 a přílohy 
ě. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů

vydává

Územní plán Podolí

Textová část územního plánu [obsah dle části I. bodu (1) a (2) přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 
Sb., ve znění pozdějších předpisů] je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy .

Grafická část územního plánu [obsah dle části I. bodu (3) přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů] je nedílnou souěástí tohoto opatření obecné povahy.

Odůvodnění

Textová část odůvodnění [obsah dle ěásti II. bodu (I) přílohy ě. 7 k vyhlášce ě. 500/2006 Sb.] je 
nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Grafická část odůvodnění [obsah dle ěásti II. bodu (2) přílohy ě. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.] je 
nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.



Postup při pořízení Územního piánu Podolí je popsán v textové části Odůvodnění v kapitole
č. „c.i“.

Výsledek přezkoumání Návrhu územního piánu Podoií dle ust. § 53 odst. 4, 5 
stavebního zákona [ obsah dle části II. bodu (1) přílohy č. 7 k vyhlášce ě. 500/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů ] je  nedílnou souěástí tohoto opatření obecné povahy - kapitola „C‘

Rozhodnutí o námitkách uplatněných ve veřejném projednání návrhu územního piánu :
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 3.12.2015 mohli vlastníci pozemků a 
staveb dotěených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti podat proti návrhu 
územního plánu námitky. Ve stanovené lhůtě byly podány tyto námitky :

Text námitek, rozhodnutí zastupitelstva obce o podaných námitkách a odůvodnění tohoto 
rozhodnutí je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy - kapitola „C.I6“ textové části 
Odůvodnění.

Vyhodnocení připomínek uplatněných ve veřejném projednání návrhu územního piánu:
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 3.12.2015 mohl každý uplatnit své 
připomínky k návrhu územního plánu. Ve stanovené lhůtě byly podány tyto připomínky :

Text připomínek, způsob jejich řešení a odůvodnění tohoto řešení je nedílnou součástí tohoto 
opatření obecné povahy -  kapitola „C.17“ textové části Odůvodnění.

Vyhodnocení připomínek uplatněných ve spoieěném projednání návrhu územního piánu:
Nejpozději do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. do 3.6.2015 mohl každý 
uplatnit své připomínky k návrhu územního plánu.

Ve stanovené lhůtě byly podány následující připomínky:
1. Připomínka p. Lenky Šišákové
2. Připomínka p. Jaroslava Mikela a p. lvy Miklové
3. Připomínka MUDR. Evy Trávníčkové, AXAMA a.s.
4. Připomínka Ing. Petra Majíčka

Text těchto připomínek, způsob jejich řešení a odůvodnění těchto řešení je nedílnou součástí 
tohoto opatření obecné povahy - kapitola „C. 17“

Zrušovací ustanovení
Dnem nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy pozbývá účinnosti:

• Uzemní plán sídelního útvaru Podolí schválený dne 10.5.1995
• Změna č. 1 územního plánu sídelního útvaru Podolí schválená dne 30.6.2003
• Změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru Podolí schválená dne 15.12.2006

Dnem nabytí úěinnosti tohoto Opatření obecné povahy se zrušuje :
• Obecně závazná vyhláška obce Podolí o územním plánu sídelního útvaru Podolí, ze dne 

10.5.1995



• Obecně závazná vyhláška obce Podolí o změně č. 1 územního plánu sídelního útvaru Podolí, 
ze dne 30.6.2003

• Obecně závazná vyhláška obce Podolí o změně č. 2 územního plánu sídelního útvaru Podolí, 
ze dne 15.12.2006

Poučení
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může dle ust. § 173 odst. 1 správního řádu každý 
nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.

Proti opatření obecné povahy nelze dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

V obci Podolí dne :

Bc. Jana Rýpalová Ing. Jarmila Kasperová

starostka obce místostarostka obce

Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy:

- Textová část Územního plánu Podolí
- Grafická část Územního plánu Podolí
- Textová část odůvodnění Územního plánu Podolí
- Grafická část odůvodnění Územního plánu Podolí


