Obec Jeseník nad Odrou
Obecní úřad
742 33 Jeseník nad Odrou 256

Č.j.: JES1232/2018

v Jeseníku nad Odrou 5. 9. 2018

Opatření obecné povahy
Zastupitelstvo obce Jeseník nad Odrou, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písmoc) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 1 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 až 174 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád a za použití ustanovení č. 3 článku II zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění
stavební zákon a další související zákony
vydává

Změnu č. 1 územního plánu Jeseník nad Odrou
obsahující v jednom svazku tyto části:
I. ZMĚNA Č. 1 ÚP JESENíK NAD ODROU - NÁVRH

1.1.Textová část
Textová část návrhu je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako jeho příloha, tvoří
ji 13 stran textu, odstavce a) až I).
1.2.Grafická část
Grafická část návrhu je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako jeho příloha, byla
zpracována v měřítku 1:5 000 a tvoří ji tyto výkresy:
1.2.a)Výkres základního členění území - 4 průsvitky
1.2.b)Hlavní výkres - urbanistická koncepce - 5 průsvitek
1.2.c)Hlavní výkres - koncepce dopravní infrastruktury - 6 průsvitek
1.2.d)Hlavní výkres - koncepce vodního hospodářství - 6 průsvitek
1.2.e)Hlavní výkres - koncepce energetiky a spojů - 8 průsvitek
1.2.f)Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - 4 průsvitky

II. ZMĚNA Č. 1 ÚP JESENíK NAD ODROU - ODŮVODNĚNí
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11.2.Grafická část odůvodnění změny
Grafická část odůvodnění
příloha, byla zpracována
II.2.a) Koordinační

Č.

obecné povahy jako jeho

opatření

obecné povahy jako jeho

1

návrhu je nedílnou součástí tohoto
v měřítku

opatření

1:5000 a tvoří ji tyto výkresy:

výkres - zpracován jako průsvitky

se zákresem navrženého

řešení

změny Č. 1
II.2.c) Výkres předpokládaných

záborů půdního fondu - zpracován

na papír v rozsahu

změny Č. 1

Poučení
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