
oBEcNí ÚŘno MoDRAVA
obecníúřad Modrava č'p' 63, 341 92 KaŠperské Hory, tČo: szg+tg

modrava@sumavanet.cz, tel. 376 S99 350

Datum vyvěšení: 26.1 1 .2008

Datum sejmutí: 11.12,2008

Zastupitelstvo obce Modrava, přís|uŠné pod|e $ 6 odst. 5 písm. c zákona č,' 18312006 Sb',
o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon), za pouŽití
ustanovení $ 43 odst.4 a S 50 až 54 stavebního zákona, ve spojení s ustanovením $ 171 až
174 zákona č.500/2004 Sb.' správní řád, ve znění pozdějších předpisů, $ 13 a pritóny e. z
vyh|ášky č. 500/2006 Sb., o územně ana|ytických podk|adech, územně plánovací dokumántaci
a způsobu evidence územně p|ánovací činnosti,

oznamuje
VEŘEJNoU VYHLÁŠKoU

Že usnesením Zastupite|stva obce Modrava ze dne 24,11'2oo8

vydává
opatřením obecné povahy

Tato změna č.2 Územního p|ánu síde|ního útvaru (ÚprusÚ) se skládá:
í. Textová část, z obsahu níŽe uvedených kapito| v rozsahu 13 stran textu (str. 4-16)

a) vymezení zastavěného území
b) koncepce rozvoje území obce, ochrany arozvojejeho hodnot
c) urbanistická koncepce, včetně vymezení zastaviteIných ploch, p|och

přestavby a systému síde|níze|eně
d) koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umist'ování
e) koncepce uspořádáni kraj1ny včetně vymezení p|och a stanovení podmínek

pro změny v jejich uživání, územní systém eko|ogické stabi|ity, prostupnost
krajiny, protierozní opatření, ochranu před povoóněmi, rekróaci, dobývání
nerostů a pod.

0 stanovení podmíne.k pro využití p|och s rozdílným způsobem vyuŽití
s určením převaŽujícího účeIu vyuŽití (hIavní vyuŽiří, přípustného uyuziti,podmíněně přípustného, nepřípustného vyuŽitíj, vyuŽití těchto plďch astanovení podmínek prostorového uspořádání, včetné zák|adních póominer
ochrany krajinného rázu (výšková reguIace zástavby, intenziiy výuŽitípozemků v plochách)

g) vymezení veřej1ý prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveba opatření k zajišt'ování obrany a bezpečnošti siatu.a p|och pio asanaci, pro
které |ze práva k pozemkům a stavbám vyv|astnit



h) Vymezení Veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro
které |ze up|atnit předkupní právo

i) vymezení p|och a koridorů, ve kterých bude u|oŽeno pořízení a vydání
reguIačního p|ánu

stanovení pořadízměn v území (etapizaci)
Údaje o počtu |istů územního p|ánu a počtu výkresů k němu připojené grafické
části

2. Grafická část
1. Výkres zák|adního č|enění Území
2' H|avnívýkres
3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

odŮvodnění:
Součástí Změny č.2 ÚPNSÚ Modrava jsou kromě textové části (Územní p|án |íst č.4 až 16 a
odůvodnění |ist č. 17 aŽ 22) tyto výkresy grafické části:

4. Koordinačnívýkres
5. Výkres širších vztahŮ
6. Výkres předpok|ádaných záborŮ půdního fondu

Vzh|edem k rozsahu dokumentace není moŽno ji ce|ou zveřejnit na úřední desce v Úp|ném
rozsahu, a proto vsou|adu s ustanovením s 172 odst.2 správního řádu je moŽno do
dokumentace nah|édnout v obci Modrava. Návštěvu na oÚ doporučujeme předem te|efonicky
dohodnout (tel. 376 599 350).

Poučení o odvo|ání:

Proti Územnímu p|ánu Modrava vydanému formou opatření obecné povahy ne|ze pod|e s 173
odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat opravný prostředek.
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