
USNESENÍ č.4/2004
Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

 OBCE KOROLUPY   
      KONANÉ DNE 8.10.2004

Zastupitelstvo po projednání:

a)Schvaluje:
1.Na základě zákona č.50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon) v 
platném znění, vyhlášky č.135/2001 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací 
dokumentaci (vyhláška) v platném znění, a o par.84 odst.2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích  (obecní  řízení)  ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOROLUPY,  vypracovaný firmou Urbanistické 
středisko Jihlava.

Pro: 5 Proti : 0 Zdržel.: 0

1.1.Vymezení  závazných  částí  ÚPO  Korolupy  v  souladu  s  odst.2  par.29  stavebního  zákona  , 
vymezuje závaznou část územního plánu obce Korolupy, včetně veřejně prospěšných staveb, 
pro které lze pozemky, stavby, či práva k nim vyvlastnit.

1.2.Výsledky projednání územně plánovací dokumentace, výsledky projednání územně plánovací 
dokumentace se skládají z :

(Příloha č. 1)
I. vyhodnocení všech podaných stanovisek a připomínek k projednání návrhu ÚPO

II. vyhodnocení námitek vlastníků dotčených pozemků a staveb , návrh rozhodnutí o námitkách 
k návrhu ÚPO a nesouhlasu s vyřízením námitek podaných ke Konceptu řešení.

Územní plán obce Korolupy je zpracován ve čtyřech vyhotoveních a bude uložen v souladu s par.19 
vyhlášky na :

Obci Korolupy
Krajském úřadě JMK v Brně, odboru územního plánování a st.řádu
Stavebním úřadě ve Vranově nad Dyjí
Pověřeném úřadě obce s rozšířenou působností
Městském úřadě Znojmo, odbor rozvoje

Pro: 5 Proti : 0 Zdržel.: 0

b) bere na vědomí:

1.Doporučující stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu ze dne 22.6.2004 č.j. JMK 
19629/2004/OÚPSŘ

  ( Příloha č.2)
c)ukládá:

1.Starostovi obce zabezpečit při činnosti OÚ respektování schváleného ÚPO Korolupy.

2.Zajistit opatření hlavních výkresů a textové části dokumentace všech paré schvalovací doložkou 
( v součinnosti s pořizovatelem MěÚ Znojmo, odbor rozvoje) v souladu s ust. odst.4 par.16 
vyhlášky.



3.Zajistit uložení platné územně plánovací dokumentace na místech určených v souladu s par.19 
vyhlášky.

4.Zajistit vyhlášení závazných částí územně plánovací dokumentace obecně závaznou vyhláškou 
obce o územním plánu obce Korolupy vyvěšením na úřední desku obce po dobu 15ti dnů.

zapisovatel:

starosta:                          

           ověřovatelé:


