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Obec Strann˝
».j. ...............                                                                                                    Ve Stranném dne ...............

ZmÏna Ë. 1 územního plánu Strann˝

 Zastupitelstvo obce Strann˝, p¯ísluöné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona Ë.†183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním ¯ádu (stavební zákon), ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘, za pouûití §†188 odst. 3 ve spojení s §†55 
odst. 2, § 43 a § 50 aû 54 stavebního zákona, dále za pouûití § 16 vyhláöky Ë. 100/2006 Sb., o územnÏ analytick˝ch 
podkladech, územnÏ plánovací dokumentaci a zp˘sobu evidence územnÏ plánovací Ëinnosti, § 171 a následujících 
zákona Ë. 100/2004 Sb., správní ¯ád, a § 188 odst. 4 stavebního zákona 

v†y d á v†á 

 zmÏnu Ë. 1 územního plánu Strann˝, kter˝ nabyl úËinnosti dne ..................... (opat¯ení obecné povahy Strann˝ Ë. 
.........).
 Závazná Ëást uvedené územnÏ plánovací dokumentace se mÏní zmÏnou Ë. 1 takto:

 I. Textová Ëást

1.             V Ëlánku a) se upravuje znÏní první vÏty na: “Na území obce Strann˝ je k datu 20.4.2021 vymezeno celkem
                jedenáct zastavÏn˝ch území.“ 

2.             V Ëlánku c) odstavci B¯evnice se za text první vÏty vkládá: “ - rozöí¯ené o lokalitu Z1/Z4“

3.             V Ëlánku c) bodu c.2) odstavci B¯evnice se za text OznaËení plochy: Z4 vkládá: “ - rozöí¯ená o lokalitu Z1/Z4“

4.             V Ëlánku c) bodu c.2) odstavci B¯evnice, OznaËení plochy: Z4, Hlavní vyuûití: se slovo: “jihozápadní“
                nahrazuje slovem: “jihov˝chodní“ 

5.             V Ëlánku c) bodu c.2) se v první vÏtÏ posledního odstavce ruöí slovo: “návrhu“

6.             V Ëlánku c) bodu c.3) se v první vÏtÏ posledního odstavce ruöí slovo: “návrhu“

7.             V Ëlánku c) bodu c.4) se za text t¯etí odráûky vkládá: “ - rozöí¯ené o lokalitu Z1/Z4“

8.             V Ëlánku c) bodu c.4) se za text druhého odstavce Ëtvrté odráûky vkládá: “ - rozöí¯ené o lokalitu Z1/Z4“

9.             V Ëlánku d) bodu d.1) Síù místních a úËelov˝ch komunikací se upravuje znÏní druhé vÏty druhého odstavce na:
                “KomunikaËní dostupnost tÏchto rozvojov˝ch lokalit je zajiötÏna buÔ prost¯ednictvím vazeb na stávající 
                komunikaËní síù (Z2, Z3, Z4 rozöí¯ené o plochu Z1/Z4 a P1) anebo návrhem nov˝ch místních komunikací 
                (Z1a, Z1b).“ 

10.           V Ëlánku d) bodu d.2) Splaökové odpadní vody se stávající text mÏní na:
                “Odpadní vody budou: 
                a) zachycovány v bezodtokov˝ch jímkách a budou likvidovány na nejbliûöí »OV (Neveklov), 
                b) ËiötÏny v domovních »OV. 
                ZmÏnou Ë.1 je up¯esnÏn zp˘sob likvidace odpadních vod z domovních »OV: 
                V p¯ípadech, kdyû nelze zajistit likvidaci z domovních »OV do povrchov˝ch vod, bude ¯eöena 
                likvidace odpadních vod z domovních »OV alternativnÏ a to buÔ do stávající obecní kanalizace, nebo 
                vsakem do podloûí i s moûností zalévání zahrad. Vsak do podzemních vod nebo vsak se zálivkou je moûn˝ 
                pouze na základÏ hydrogeologického posudku.“ 

11.           V Ëlánku d) bodu d.2) Telekomunikace se slova: “Návrhem ÚP“ nahrazují slovy: “Územním plánem“

12.           V Ëlánku f) se v první vÏtÏ slova: “Návrh ÚP“ nahrazují slovy: “Územní plán“

13.           V Ëlánku f) Plochy smíöené obytné – venkovské (SV) se upravuje název odstavce na:
                “Prostorové uspo¯ádání pro plochu Z3, Z4 – rozöí¯ené o lokalitu Z1/Z4“ 

14.           V Ëlánku l) se text názvu upravuje na: “Vymezení ploch a koridor˘ ve kter˝ch je rozhodování o zmÏnách v  
   území 
                podmínÏno zpracováním územní studie“ 
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15.           V Ëlánku n) se text první vÏty upravuje na: “Textová Ëást ÚP Strann˝  ve znÏní zmÏny Ë.1 má 17 Ëíslovan˝ch
                stran“

II.  Grafická Ëást

 SouËástí zmÏny Ë. 1 územního plánu jsou tyto v˝kresy grafické Ëásti:
  - 1. V˝kres základního ËlenÏní území (M1 : 5000); 
 - 2. Hlavní v˝kres  (M1 : 5000).
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