OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2006,
která doplňuje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2000, o závazné části územního plánu obce
Bělkovice-Lašťany, a obecně závaznou vyhlášku č. 1/2002, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška č. 2/2000, kterou se vyhlašují závazné části územního plánu obce BělkoviceLašťany
Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany se usneslo vydat dne 14.9.2006 podle ustanovení § 29 odst.
3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. b), i) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se doplňuje obecně závazná
vyhláška č. 2/2000, kterou se vyhlašují závazné části územního plánu obce Bělkovice-Lašťany na
základě Změny č.2 územního plánu obce Bělkovice-Lašťany.
Článek 1
Úvodní ustanovení
Změna č.2 územního plánu obce Bělkovice-Lašťany byla schválena Zastupitelstvem obce
Bělkovice-Lašťany v souladu s ustanovením § 26 odst. 2 stavebního zákona a v souladu
s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
Usnesením č. 3/2006 ZO ze dne 14.9.2006. Tyto změny závazné části územního plánu jsou
vyhlašovány v souladu s ust. odst. 2) článku 2 vyhlášky č. 2/2000.
Článek 2
Základní údaje - obsah změny
(1) Ve Změně č. 2 ÚPNO Bělkovice-Lašťany jsou doloženy výkresy, ve kterých dojde ke změně
grafické části ÚPNSÚ, ve formátu výřezu, který obsahuje jevy, které jsou dotčeny předmětem
Změny. Ve všech dotčených a doložených výkresech je uveden návrh Změny č.2 ve formě
průsvitky, zachycující jevy, které doznávají změn, nad výřezem příslušného výkresu platného
ÚPNO.
(2) Změna č.2 ÚPNO Bělkovice-Lašťany se pořizuje z důvodu změny závazné části ÚPNO.
(3) Návrhové období není Změnou č. 2 dotčeno.
(4) Území řešené Změnou č. 2 se dotýká katastrálního území Lašťany a zahrnuje 1 lokalitu v jeho
východní části: LOKALITA č. 2/1: LAŠŤANY „ZA HŘIŠTĚM 2“ – plocha pro bydlení
(5) Změnou č.2 ÚPNO Bělkovice-Lašťany není dotčena základní koncepce rozvoje území.
(6) Dílčí koncepční změnu představuje navržené rozšíření obytné zástavby v lokalitě LAŠŤANY
„ZA HŘIŠTĚM 2“.
(7) Obsah změny č.2 ÚPNO Bělkovice-Lašťany je přiložen v příloze této obecně závazné vyhlášky
.
Článek 3
Závěrečná ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.
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