OB E C

ÈE R N O L I C E

U S N E S E N Í
Zastupitelstva obce Černolice
č. x1-20-2012/ZO ze dne 6. prosince 2012 (výpis)

o námitkách k návrhu územního plánu Černolic

í

Zastupitelstvo obce Černolice:
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A) Bere na vědomí

sc

1. informaci pořizovatele o vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu územního plánu
Černolic (dále také jen „ÚP Černolic“) konaného dne 1. října 2012 a zpracování návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu Černolic při veřejném projednání, provedené pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem, starostou obce Jiřím Michalem,
podle § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“);
2. vyhodnocení veřejného projednání návrhu ÚP Černolic, konaného dne 1. října 2012 a uvedené
v příloze č. 1 tohoto usnesení, které bude dopracováno o odůvodnění podle rozhodnutí zastupitelstva o námitkách.

B) Rozhodlo

ke

o námitkách dotčených osob (§ 52 odst. 2 stavebního zákona), uplatněných k návrhu ÚP Černolic podle § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“) při jeho veřejném projednání dne 1. října 2012, jak je uvedeno v příloze č. 1
tohoto usnesení s tím, že rozhodnutí o námitkách, doplněné o vlastní odůvodnění, bude v souladu
s § 175 odst. 5 správního řádu součástí odůvodnění opatření obecné povahy, jehož formou bude
vydáván územní plán Černolic.
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C) Ukládá starostovi

N
áv

1. doplnit rozhodnutí o námitkách o vlastní odůvodnění a zařadit jej do odůvodnění opatření obecné
povahy, kterým bude v souladu s § 43 odst. 4 stavebního zákona vydán ÚP Černolic a veřejnou
vyhláškou podle § 25 správního řádu následně oznámeno jeho vydání podle § 173 odst. 1 správního řádu jako nezbytný předpoklad pro nabytí právní moci rozhodnutí o námitkách;
2. vyloučit z usnesení zastupitelstva obce o vydání ÚP Černolice rozhodnutí o námitkách, které je
předmětem tohoto usnesení;
3. zveřejnit rozhodnutí o námitkách s vlastním odůvodněním jako součást odůvodnění opatření
obecné povahy, kterým bude vydán ÚP Černolic, způsobem umožňujícím dálkový přístup spolu
s údaji o místech, kde je možné do rozhodnutí nahlížet podle § 173 odst. 1 správního řádu.
* * *

.....................................................
Jiří Michal
starosta obce
razítko obce

Přílohy usnesení:
1. Rozhodnutí o námitkách k návrhu ÚP Černolic
2. Vyhodnocení veřejného projednávání návrhu ÚP Černolic

