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Obec Cernovice
y

679 75 Cernovice
Č.j. : 211/2/2012

Zastupitelstvo obce Čemovice, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písmo c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
stavební zákon), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 a následujících
zákona
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),
§ 13 a přílohy
7 vyhlášky
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti vyd
á v á dne
26.1. 2012 formou opatření obecné povahy
č.

č.

č.

,

v

Uzemní plán Cernovice.

1. Textová část územního plánu
(obsah dle přílohy
7 k Vyhlášce
č.

č.

500/2006 Sb.)

Část (1) Základní koncepce rozvoje území
A)Vymezení zastavěného území
B)Koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot
C)Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní
zeleně
D)Koncepce veřejné infrastruktury a podmínky pro její umisťování
1. Dopravní infrastruktura
2. Technická infrastruktura
3. Občanské vybavení
4. Veřejné prostranství
E)Koncepce uspořádání krajiny, vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich
využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření,
ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývaní nerostů a další.
E. 1 Zemědělský půdní fond (ZPF)
E.2 Lesní půdní fond (pozemky určené k plnění funkce lesa - PUPFL)
B.3 Krajinná zeleň a prostupnost krajiny
E.4 Vodní plochy a toky
E.5 Rekreace
E.6 Dobývaní nerostů
F) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, podmínek
prostorového uspořádání a základních podmínek ochrany krajinného rázu
G)Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva
k pozemkům a stavbám vyvlastnit
H) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze
uplatnit předkupní právo

- 2Část (2) Doplňující podmínky rozvoje území
I) Vymezení ploch a koridoru územních rezerv a stanovení možného budoucího využití,
podmínky pro jejich prověření
J) Vymezení ploch a koridoru, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií
podmínkou pro rozhodování a stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení

pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti
K)Stanovení pořadí změn v území (etapizace)
L)Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které muze
vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt

Územní plán obsahuje:
počet listů textové části

26

Obsah jednotlivých kapitol textové části je součástí územního plánu Černovice

2. Grafická část územního plánu
(obsah dle přílohy Č. 7 k vyhlášce Č. 50012006 Sb.)
seznam výkresů grafické části

1
2
2.1
...,
.J

zÁKLADNÍ CLENĚNÍ UZEMI
ffi..,AVNI VYKRES
HLA VN! VYKRES - TECHNICKA INFRASTRUKTURA
VEREJNE PROSPESNE STAVBY

měřítko
1: 5 000
1: 5 000
1: 5 000
1: 5 000

"

Odůvodnění
1. Textová část odůvodnění
(obsah dle přílohy Č. 7 k vyhlášce Č. 500/2006 Sb.)
A)Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně
souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
a.l. Soulad s politikou územního rozvoje a dokumentací vydanou krajem
a.2. Širší vztahy
B)Údaje o splnění zadání, údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu (v případě
zpracování konceptu)
C)Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení
předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného
rozvoje území
c.1. Východiska řešení
c.2. Rozvojové předpoklady obce
c.3. Rozvojové podmínky
c.4. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní
zeleně
D)Umístění ploch a řešení veřejné infrastruktury
D 1. Dopravní infrastruktura
D 2. Technická infrastruktura
E) Koncepce uspořádání krajiny a ploch zeleně v urbanizovaném území
E 1. Uspořádání krajiny
E 2. Koncepce ÚSES

-3E 3. Zeleň v urbanizovaném území
E 4. Rekreace
F)Výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj uzemí, respektování stanoviska
k vyhodnocení vlivů na životní prostředí a zdůvodnění (pokud stanovisko nebo jeho část
nebylo respektováno)
G)Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond a pozemky určené
k plnění funkce lesa
A. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF
B. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění
funkcí lesa (§14 zák. 289/1995 Sb.)
H)Požadavky civilní ochrany
I) Postup při pořízení ÚP Černovice
J) Výsledek přezkoumání návrhu ÚP Černovice dle odst. 4 § 53 SZ
j 1. S politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem
j 2. S cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu
nezastavěného
území
J 3. S požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů
J 4. S požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů
podle zvláštních prá~ních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
K) Součást odůvodnění UP Cernovice dle odst. 5 § 53 SZ
k 1. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
k 2. Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením
jak bylo zohledněno
k 3. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch
L) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
M) Vyhodnocení připomínek
PŘÍLOHY
a) Přehled záboru ZPF a PUPFL
b) Zastavěné území - pasport
c) Ochrana památek
d) Ochrana přírody a krajiny
e) Dobývání nerostů
f) NATURA 2000
g) Potřeba vody, základní údaje kanalizace
h) ÚAP SLDB 2001
i) ÚAP 2008
j) Historický lexikon
k) Výpočet hygienického hlukového pásma

Odůvodnění územního plánu obsahuje:
počet listů textové části
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2. Grafická

kapitol textové části je součástí odůvodnění

část odůvodnění

(obsah dle přílohy č.7 k vyhlášce Č. 50012006 Sb.)
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územního plánu
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seznam výkresů grafické části

měřítko

4

KOORDINACNI VYKRES

1: 5000

4.1.

KOORDINAČNí VÝKRES - TECHNICKÁ
INFRASTRUKTURA

1:5000

5

ZABOR ZPF A PUPFL
SIRSI VZTAHY

1: 5 000

6

1: 100000

Vzhledem k rozsahu územního plánu (§ 20 odst. 2 stavebního zákona) Černovice je tato
kompletní dokumentace k nahlédnutí po dobu vyvěšení veřejné vyhlášky na Obecním úřadě
Černovice, především v úřední dny (pondělí - pátek 8.00 - 9.30 hodin, čtvrtek 18.00 - 19.30
hodin) a na Městském úřadě Boskovice, odboru výstavby a územního plánování (úřad
územního plánování), náměstí 9. května 2, dveře Č. 4.06, zejména v úřední dny (pondělí a
středa 8.00 - 17.00 hodin), jinak v úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 - 14.00 hodin.
Kompletní dokumentace územního plánu Černovice je uveřejněna také na elektronické
úřední desce Obecního úřadu Černovice (~,QQ~g.g_~m.Q_y-!_<;._~:_g_?;) a na elektronické úřední
desce Městského úřadu Boskovice (www.boskovice.cz) po dobu vyvěšení veřejné vyhlášky.
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné
vyhlášky (§ 173 odst. 1 správního řádu).

Poučení
Proti územnímu plánu Černovice vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat
opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu).

Stanislav Plíhal
místostarosta obce

Jaroslav Zhoř
starosta obce

razítko obce

Nabytí účinnosti dnem:

2012

