
oPATŘENÍ oBEcNÉ PovAHY o vYDÁNÍ ÚzrulÍno plÁrru Buxovr l l  u črsrÉ

OPATRENI OBECNE POVAHY

O VYDANI UZEMNIHO PLANU

BUKOVINA U CISTE
Zastupitelstvo obce Bukovina u čisté příslušné podle $ 6 odst. 5 písm. c) zákona

č. 183/2006 Sb.' o územním plrínovaní a stavebním řádu (stavební ziíkon), ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen 

',stavební zákon..), za použiti ustanovení $ 43 odst. 4
stavebního zžkona, dáIe $ 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a $ 171 a
následujících zákona č. 50012004 Sb., správní řád, ve mění pozdějších předpisů (dále jen

''správní řád..)

vydává
ve smyslu ustanovení $ 54 odst. 2 stavebního zákona

Uzemní plán Bukovina u Cistéo
schválený usnesením Zastupitelstva obce Bukovina u Čisté ř). 24/|1 , ze dne 19.8.201 1

A) TExTovÁ ČÁsr ÚznnncÍrro plÁnu BUKoVINA U čIsTÉ

Textová část Územního pliínu Bukovina u Čisté v rozsahu podle přílohy ě. 7 vyhlášky
Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti obsahující:

a) Vymezení zastavěného území,
b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot,
c) Urbanistická koncepce věetně lymezení zastavitelných p|och, ploch

přestavby, ploch úzenrních ÍezeÍy a systému sídelní zeleněo
d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umíst'ování,
e) Koncepce uspořádání krajiny včetně lymezení ploch a stanovení podmínek

pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny,
protierozní opatření, ochrana před povodněmi' rekreace, dobývríní nerostů a
podobně,

f) Stanovení podmínek pro lyužití ploch s rozdilným způsobem lyužití,
stanovení podmínek prostorového uspořádárrí včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu'

o Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a
opatření k zajišt'ováni obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro
kÍeré |ze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit,

h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření,
pro které |ze uplatnit předkupní právo,

i) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené
graÍické části'

je nedílnou a závaznou součástí tohoto opatření obecné povahy a tvoří jeho přílohu'
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oPATŘENÍ oBEcNÉ PoVAHY o vYDÁNÍ ÚzeulÍxo pt.Át.tu Burovr l l  u črsrÉ

B) GRAFICKÁ čÁsr ÚznuNÍHo pI,ÁNu BUKoVINA U čIsTÉ

Grafická část Územního plánu Bukovina u Čisté obsahu.jící:

B1) Výkres základního členění riaemí - ýkres obsúující vyzračení hranic řešeného
území, zastavěného území, Zastavitelných ploch, ploch přestavby a plocn, ve
kterých je uloženo prověření změn jejich lyužití územní studií, lyhotovený
v měřítku 1:5000,

82) Hlavní výkres obsahující urbanistickou koncepci, zejména vymezeni ploch
s rozdílným způsobem vyuŽití, dále koncepci uspořádáÍrí krajiny včetně ploch
s navrŽenou změnou využití, lYmezení zastavěného Ízemí, zastavitelných ploch a
ploch přestavby, ploch a koridoru pro veřejně prospěšné stavby' vyhotovený
v měřítku 1:5000'

83) Výkres dopravní a technické infrastruktury, vyhotovený v měřítku 1:5000,

B4) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, vyhotovený v měřítku
1:5000,

je nedílnou a ávaznou součástí tohoto opaťení obecné povahy a woří jeho přílohu.

Odůvodnění:

O TExTovÁ ČÁsr onŮvoDNĚNÍ ÚznuNÍrro PLÁNU BUKoVINA U
ČIsrÉ

l  )  Poř izováni Územního plánu Bukovioa u čisté

Pořízení Územního plrírru Bukovina u Čisté (dríle jen 
''ÚP Bukovina u Čisté..) pro území

obce Bukovina u Čisté, tj. pro katastrálni územi Bukovina u Čisté (kód ó16087) bylo
schváleno usnesením č. 512007 Zastupitelstva obce Bukovina u Čisté 1dále jen .,Zasrupitelstvo
obce..) dne 01.12.2007 a dále byl usnesením č. 5 Zastupitelstva obce ze dne 0I .12.200.7
schválen určený zastupitel pan Jiří Hanousek.

Projektantem Územního plánu Bukovina u Čisté byla obcí Bukovina u Čisté vybrána
Ing' arch. Věra BlaŽková, Peřinova 255, Semily.

Pro řešené území byly zpracovžny územně analýické poklady podle $ 26 stavebního
zákona a dále byly v břemu 2009 zpracovány Pruzkumy a rozbory pro UP Bukovina u Cisté.

obecní uřad Bukovina u Čisté, kteý zajistil splnění kvalifikačních požadavků pro výkon
územně plrínovací činnosti na zák|adé smlouvy na technickou pomoc s Ing. arch. Věrou
BlaŽkovou, Peřinova 255, Semily, IČ45599581, Čxa ot 628 (dále jen ,,Pořizovatel..) dle
ustanovení$2odst.2písm.a),$6odst.2a$24stavebníhozíkona,jenazák|aďéustanovení
$ 6 odst. l písm. a) a $ 6 odst. 2 stavebního zákona pořizovatelem Uzemního plifuru Bukovina
u Lrste.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracoval Návrh Zadaní ÚP Bukourna
u Čisté dle náležitostí stanovených vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR
č.500/2006 Sb., o územně analýických podkladech, územně pliínovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen 

''vyhláška č. 500i2006 Sb..).
V Návrhu Zadaní ÚP Bukovina u Čisté byly stanoveny hlavn i ci|e a požadavky na zpracování
Návrhu ÚP Bukovina u Čisté. Pořizovatel v souladu s $ 47 odst. 2 stavebního zikona zas|a|
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oPATŘENÍ oBEc É PovAHY o vYDÁNi územrÍxo PLÁ u BUrovINA u čIsTÉ

Návrh Zadání tIP Bukovina u Čisté obci Bukovina u Čisté, dotčenym orgiírrům, sousedním
obcím a Krajskému úřadu Libereckého kaje pro uplatnění podnětů a poádavků k Návrhu
Zadžní ÚP Bukovina u Čisté a zaroveň zajistil zveřejnění Návrhu Zadríní ÚP Bukovina
u Cisté a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí na uřední desce obecního uřadu Bukovina
u Čisté po dobu minimálně 30 dnů (tj. od 02.04'2009 do 04.05.2009 včetně) současně
s oznámením o projednání Náwhu Zadaní ÚP Bukovina u Čisté.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem následně vyhodnotil . požadavky,
podněty a připomínky, které byly doručeny ve stanovené lhůtě k Návrhu ZadáníUP Búovina
u Čisté, a na jejich zíkladě upravil Návrh ZadžnitJP Bukovina u Čisté.

Dotčenými organy nebyly ve stanoviscích k Návrhu Zadžlrri ÚP Búovina u Čisté
uplatněny požadavky na posouzení ÚP Bukovina u Čisté z hlediska vlivu na životní prostředí
nebo evropsky výmamnou lokalitu či ptačí oblast. obcí ani dotčenými orgány dále neby,lo
požadováno zpracováni Konceptu ÚP Bukovina u Čisté ověřujícího variantní řešení ÚP
Bukovina u Čisté.

Upravene Zadani UP Bukovina u Cisté bvlo dle s 47 odst. 5 stavebního zákona schváleno
Zastupitelstvem obce Bukovina u Čisté usnesením č."1g/O9 ze dne 03.06.2009'

Na základě schváleného Zadáni ÚP Bukovina u Čisté zpracoval projektant Návrh
ÚP Bukovina u Čisté. Pořizovatel v souladu s ustanovením $ 50 odst. 1 stavebního zákona
oznámil termín společného jednání na 10.11.2010 omámením čj. 83/2010 ze dne l6.09.2010
obci Bukovina u Čisté, jednotlivě dotčeným orgánům, Krajskému úřadu Libereckého ka;e a
sousedním obcím a vyzva| je k uplatnění stanovisek a připomínek ve lhůtě 30 dnů od termínu
společného jednání.

Na zakladě schvaleného Zadžní ÚP Bukovina u Čisté zpracoval projektant Návrh ÚP
Bukovina u Cisté. Pořizovatel v souladu s ustanovením $ 50 odst. l stavebního zríkona
oznámil termín společného jednaní na 10.11.20l0 ozniimením čj. 83/2010 ze dne 16.09.2010
obci Bukovina u Čisté, jednotlivě dotčeným orgánům, Kraj skému úřadu Libereckého ka1e a
sousedním obcím a vyzva| je k uplatnění stanovisek a připomínek ve lhůtě 30 dnů od termínu
společného jednání'

Pořizovatel předloŽil Návrh ÚP Bukovina u Čisté a zprálu o jeho projednríní Krajskému
úřadu Libereckého kraje k posouzení souladu s $ 51 stavebního zil<ona a následně bylo
Krajským úřadem Libereckého kaje' odborem územního plrírrování a stavebního řádu vydríno
stanovisko pod čj. oÚPsR/79l2009lo|JP ze dne 3l.03.2011, ve kterém souhlasí
s předloženým Návrhem ÚP Bukovina u Čisté a potvrdil, že |ze zahájit řízení o vydaní ÚP
tJuKovlna u L lsÍe.

Pořizovatel na základě uplatněných stanovisek a připomínek k Návrhu ÚP Bukovina
u Cisté zajistil upravení dokumentace Návrhu UP Bukovina u Čisté projektantem.

Následně bylo veřejnou vyhláškou a oznámením č. j. 4|/201I ze dne 1 1'5'20l 1 oznámeno
konání veřejné projednání o upraveném a posouzeném Návrhu ÚP Bukovina u Čisté podle
652 odst. 1 stavebního zákona 8. července 2011 od 19.00 hod. v iídelně KD Bukovina
u Čisté' Buko,,ina u Čisté č. p. 2.

Během stanoveného termínu pro uplatnění nrímitek a připomínek k veřejnému projednaní
Návrhu Územního pleíLrru Bukovina u Čisté neobdrŽel pořizovatel Žádné připomínky ani
námitky.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil ýsledky projednání'
přičemž bylo zjištěno, že dokumentace Územního plánu Bukovina u Čisté nevyžaduje žádné
úoravv.
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oPATŘENi oBEcNÉ PovAHY o vYoÁ Í Úzer lÍxo PLÁNu BuKovINA u čtsTÉ

Pořizovatel přezkoumal soulad Návrhu Územního pliínu Bukovina u Čisté dle $ 53
odst. 4 stavebního zákona a provedl vyhodnocení dle $ 53 odst. 5' a vzhledem k tomu, že
neshledal v Návrhu Územního plrírru Bukovina u Čiste zaoné rozpory se stavebním zákonem,
ani s požadavky uvedenými v $ 53 odst. 4 stavebního zÁkona' před|ožil Zastupitelstvu obce
Bukovina u Čisté návrh na vydání Územního planu Bukovina u Čisté zríroveň s ieho
odůvodněním.

Zastupite|stvo obce Bukovina u Čisté ověřilo. že Územní pliín Bukovina u Čisté neni
v rozporu s Politikou územního rozvoje 2008, územně plánovací dokumentaci vydanou
krajem, stanovisky dotčených orgiínů nebo stanoviskem Krajského úřadu Libereckého kraie, a
dále že nebyly řešeny rozpory. Zastupitelswo obce Bukovina u Čisté následně schválilo
usnesením ě. 24/|| ze dne 19.8'2011 vydríní Územního plánu Bukovina u Čisté formou
opatření obecné povahy.

2) Rozhodnutí o námitkách up|atněných v Návrhu Územního p|ánu
Bukovina u Čisté a jej ich odůvoánění

V rámci veřejného projednrfurí Náwhu Územního plánu Bukovina u Čisté nebyly
uplatněny ádné námitky.

3) VyhodnoceníupIatněnýchpř ipomínek

V rámci veřejného projednrání Náwhu Územního plánu Bukovina u Čisté nebyty
uplatněny Žádné připomínky.

4) Ná|ežitost i  podIe $ 53 odst.  4 stavebního zákona

Soulad Územního plárru Bukovina u Čisté podle $ 53 odst. 4 stavebního zíkona:
a) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně p|ánovaci

dokumentací vydanou krajem:
Politika územního rozvoje České republiky 2008 byla schválena usnesenim

vlády České republiky č' 929 dne 20.07.2009..Návrh Úi'Bukovina u Čisté plně
respektuje poŽadavky vypl1ivající ze schválené politiky územního rozvoje aje s ní
v souladu.

Pro území řešené Návrhem ÚP Bukovina u Čisté nebyla schvá|ena ani vydána
žádná nadÍ azená územně plá'rrovací dokumentace.

Vyhodnocení je dále zpracováno v textové části odůvodnění Územního plánu
Bukovina u Čisté a to v kapitole b) Vyhodnocení souladu s politikou územního
rozvoje a územně plánovací dokumentace vydanou krajem, vyhodnocení
koordinace využívání ljzemi z hlediska širších vztahů a ie nedílnou součástí tohoto
opatření obecné povahy.

b) Vyhodnocení sou|adu s cíli a úkoly územního p|ánování, zejména s požadavky
na ochtanu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na
ochranu nezastavěného území :

Návrh je plně v souladu s cíli a úkoly územního planování' zejména
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v uzemi
a s poŽadavky na ochranu nezastavěného území.
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Vyhodnocení je dále zpracováno v textové části odůvodnění Uzemního pliínu
Bukovina u Cisté a to v kapitole c) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního
planovaní aje nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcími
právnírni předpisy:

Návrh ÚP Bukovina u Čiste byl zpracovián a projednán v souladu se stavebním
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním planovaní a stavebním řádu (stavební zákon)
ve znění pozdějších předpisů' lyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech' územně plrínovací dokumentaci a o způsobu evidence územně
plánovací ěinnosti, s vyhláškou ó.50I/2006 Sb., o obecných požadavcích na
vyuŽvaní území a ziíkonem č, 500/2004 Sb., správní řád.

Vyhodnocení je dále zpracoviíno v textové části odůvodnění Územního pliinu
Bukovina u Čisté a to v kapitole d) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního
zrákona a jeho prováděcích předpisů a je nedílnou součástí tohoto opatření obecné
povahy.

Vyhodnocení souladu s požadavky zv|áštních právních předpisů a se
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů:

Soulad byl vyhodnocován ve vztahu k ochraně památek, ochraně
archeologického dědictví' ochraně přírody, ochraně lesních pozemků, ochraně
nerostných surovin, ochraně dopravní infrastruktury, ochraně technické
infrastruktury, ochraně hřbitova, ochraně vodního hospodařství, ochraně
zemědělského půdního fondu, ochraně veřejného zďraví, požadavků civilní
ochrany, a pořizovatel dospěl k závěru, Že iuemni plrín naplňuje soulad
s požadavky zvláštních právních předpisů.

Dále následující dotčené orgány, uplatnily v rrímci spoleěného projednání
Návrhu Uzemního plánu Bukovina u Cisté stanoviska s požadavky podle
zvláštních právních předpisů:

- Krajský uřad Libereckého kraje (čj. oÚPsfu79/2009/oUP ze dne
06.12.2010)

- Kraj ská hygienická stanice Libereckého kraje, Územní pracoviště
v Semilech (č, j' 5305l4zll0l2.5 ze dne 26.I|.2010)

- Ministerstvo obrany ČR Vojenská ubyovací a stavební správa
Pardubice (é j. 7 5 0 4 l 1 047 1 -W l 20 I0 - | 420 ze dne 1 7'09.20 1 0)

- Státní úřad pro jademou bezpečnost, Praha 1 (čj.
sÚJB/ oPZl267 52l 2o1lo ze dne 22.| |.2070)

- Městský úřad Jilemnice, odbor rozvoje a místního hospodařství,
oddělení památkové péče (čj. MUJI 6226/20I0/R0Zze dne 12.1|.2010)

- Městský uřad Jilemnice, odbor životního prostředí (č j. MUJI
5335l|0/ŽP ze dne 08.12.2010)

- Ministerstvo zemědělství, Pozemkový uřad Semily |č j. PÚ-794|2O|O.
202.3 ze dne 08.10.2010)

uvedená stanoviska byla pořizovatelem vyhodnocena, a pořizovatel uplatnil
požadavek na projektanta Návrhu Územního plánu Bukovina u Čisté na úpravu
této dokumentace v souladu s vyhodnocením stanovisek dotčených orgrínů.

Rozpory ve smyslu ustanovení $ 4 odst. 7 stavebního z(kona a ustanoveni
$ 13ó odst. 6 sprá.'mího řádu nebyly při projednávání Návrhu Územního plánu
Bukovina u Čisté řešeny'

d)
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V rámci veřejného projednríní Návrhu Uzemního plrítru Bukovina u Cisté byly
uplatněny následující písemnosti dotčených orgrínů, v rámci kterých nebyly
uplatněny žádné připomínky ani požadavky:

- Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbor investičního rozvoje, Palackého
nám.4, 128 01 Praha2 (ěj. MZDR 111/2011-/INV-9.79 zeďne 11.05'2011)'

- Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Semily, Bítouchovská 1,
5 1 3 0 1 Semily (č j. 90898/20 1 1 -Il{ZE-t.30.7 49 ze dne 28.06.201 1 ),

- obvodní báňský uřad Liberec, Tř. 1. máje 858126' 460 01 Liberec (čj.
SBS 15131/2011 ze dne 19.05.2011).

Pořizovatel lryhodnotil, že na zÍk|adě uplatněných stanovisek dotčených
orgánů, je Územni plán Bukovina u Čisté plně v souladu s poŽadavky zvláštních
právních předpisů.

Vyhodnocení je dale zpracoviíno v textové části odůvodnění Územního pliíLrru
Bukovina u Čisté a to v kapitole e) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních
právních předpisů _ souladu se stanovisky dotčených orgrínů podle zvláštních
právních předpisů' popřípadě s výsledky řešení rozporu a je nedílnou součástí
tohoto opatření obecné povahy.

Náležitost i  pod|e s 53 odst.5 stavebního zákona

a) Výsledek přezkoumání Územního plánu Bukovina u Čisté podle $ 53 odst. 4
stavebního zákona:

.''Uzemní plátt Bukovina u Cisté je v souladu s $ 53 odst. 4 stavebního zákona'
tak jak je uvedeno vbodě 4) Náležitosti podle $ 53 odst. 4 stavebního zákona
tohoto opatření obecné povahy.

b) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území:
NavrŽené řešení, kdy návrh zastavitelných ploch maximálně respektuje

stávající strukturu zastavěného území s návrhem rozvoje dílčího izemi, a to bez
vzájemných kontrastů a střetů, lze považovat za vyvétžené z hlediska udržitelného
rnzwnia {zemi

Informace je zpracována v textovó části odůvodnění Územního plárru
Bukovina u Čisté a to v kapitole h) Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj ,6zemi spolu s informaci, zda a 1ak bylo respektovríno stanovisko
k vyhodnocení vlivů na Životní prostředí a je nedílnou součástí tohoto opatření
obecné povahy.

c) Stanovisko krajského úřadu k lyhodnocení v|ivů na životní prostředí se
sdělenim' jak bylo zohledněno:

Kraj ský uřad Libereckého kraje z hlediska ochrany přírody a kraj iny vyloučil,
že by Územni plán Bukovina u Cisté mohl mít významný vliv na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti.

Krajský uřad Libereckého kraje po posouzení obsahu návrhu Zadáni Uzemniho
plánu Bukovina u Cisté a na základě kitérií uvedených v příloze č. 8 vyhlášky
č. 100/2001 Sb., neuplatnil požadavek na zpracovtni vyhodnocení vlivů na životní
prostředí, jelikož zájmy octlrany životního prostředí a veřejného zdravi |ze prosadit
standardními postupy, podle zvláštních předpisů.

Na zrákladě uvedeného nebylo vyhodnocení vlivů na Životní prostředí na
Územní olán Bukovina u Čisté mracováno.
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d) Vyhodnoceni účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby
vymezení zastavite|ných ploch:

Zastavilelné plochy navrŽené v Návrhu ÚP Bukovina u Čisté plně odpovídají
předpokládanému rozvoji obce v rámci stanoveného návrhového období.

ó) Náležitost i  vyplývající z pří lohy č. 7 část i  II .  odst.  1 vyhlášky
č. 500/2006 sb.

Náležitosti Územního planu Bukovina u Čisté podle přílohy č. 7 části II. odst. 1 vyhlášky
č. 500/2006 Sb.:

a) Vyhodnocení koordinace lyužívání Írr'emí z hlediska širších vztahů v území,
včetně souladu s územně plánovací dokumentací r,ydanou krajem:

Vyhodnocení je zpracováno v textové části odůvodnění Územniho plánu
Bukovina u Čisté a to v kapitole b) Vyhodnocení souladu s politikou územního
rozvoj e a územně plánovací dokumentace vydanou kraj em, vyhodnocení
koordinace vwžívéni území z hlediska širších vztahů a je nedílnou součástí tohoto
opatření obecné povahy.

n) Údaje o splnění zadání:
Úda;e ;sou zpracovány v odůvodnění textové ěásti Územního plrínu Bukovina

u Čisté a to v kapitole ! Údaje o splnění zadáni a je nedílnou součástí tohoto
opatření obecné povahy.

c) Komplexni zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně
vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu
k rozboru udržitetného rozvoje území:

Komplexní zdůvodnění je zpracováno v textové části odůvodnění Územniho
plánu Bukovina u Čisté a to v kapitole g) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení,
včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve váahu
k rozboru udržitelného rozvoie území a ie nedílnou součástí tohoto opatření obecné
povahy.

d) Informace o ýs|edcích ryhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spo|u
s informací, zda a jak bylo respektoviíno stanovisko k vyhodnocení vlivů na
životní prostředí' popřípadě zdůvodnění, pÍoč toto stanovisko nebo jeho část
nebylo respektováno:

Informace je zpracována v textové části odůvodnění Územniho plrínu
Bukovina u Čisté a to v kapitole h) Informace o v.ýsledcích vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj izemi spolu s informaci, zda a jak bylo respektováno stanovisko
k vyhodnocení vlivů na životní prostředí a je nedílnou součtístí tohoto opatření
obecné povahy.

e) Vyhodnocení předpok|ádaných důs|edků navrhovaného řešení na zemědě|ský
půdní fond a pozemky určené k p|nění funkce |esa:

Vyhodnocení je zpracováno v textové části odůvodnění Územního plánu
Bukovina u Čisté a to v kapitole i) Vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení na zemědělských půdní fond a pozemky určené k plněni
funkcí lesa a je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.
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D) .- GRAFICKÁ ČÁsr ooŮvoDNĚNi ÚzEMNÍHo PLÁNU BUKoVINA U
ČIsrÉ
Grafická část odůvodnění opatření obecné povahy o vydríní Územního pliínu Bukovina u

Cisté obsahující:

Dl) Koordinační ýkres, vyhotovený v měřítku 1:5000,
D2) Výkres širšich vztahů, dokumerrtující vazby na území

sousedních obcí, vyhotovený v měřítku 1:50000,
D3) Výkres předpok|ádaných zábonů půdniho fondu, vyhotovený

v měřítku 1:5000'
je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy a tvoří jeho přílohu.

Poučení:
opatření obecné povahy nabude úěirrrrosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné

vyh|ášky' kterou se vydríní tohoto opatření obecné povahy bude omamovat.
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může kaŽdý nahlédnout u správního

orgánu, kteý opatření obecné povahy vydal.

Dle ustanovení $ l72 odst. 5 správního řádu se proti rozhodnutí o námitkách nelze
odvolat ani podat rozklad.

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek podle ustanovení $ l73
odst. 2 správního řádu.

Jan Prokeš
místostalosta obce

Na úřední desce úřadu a elektronické úřední desce úřadu:

Vyvěšeno: 22.8.2011

Sejmuto: 6.9.201 I

;iří;K;;;;k
arosta obce
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