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OÚ 1574/2019
Bc. Martina Suchánková
553 775 127
suchankova@hrabyne.cz
29.10.2019

Věc: Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Obecní úřad Hrabyně obdržel dne 23.10.2019 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“)
o poskytnutí informací.
Ve svém podání žádáte Obecní úřad v Hrabyni o zaslání usnesení zastupitelstva obce
Hrabyně – rozhodnutí o námitkách k novému Územnímu plánu Hrabyně, jak o nich rozhodlo
zastupitelstvo vč. jeho příloh.
Na základě Vaší žádosti Obecní úřad Hrabyně, jako povinný subjekt podle ust. § 2 odst. 1 InfZ,
sděluje:
- usnesení č. 69/5 z 5. zasedání zastupitelstva obce Hrabyně ze dne 25.03.2019, kterým
byl vydán Územní plán Hrabyně zní:
Zastupitelstvo obce
jako příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ustan. § 171 a
následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, ustan. § 13 a
přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
konstatuje ověření:
ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), že návrh
Územního plánu Hrabyně není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a
stanoviskem krajského úřadu,
rozhodlo:
v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, o námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodnění opatření obecní povahy,
vydává:
ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust. § 43 odst. 4
stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy Územní plán Hrabyně, který nahrazuje
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Územní plán obce Hrabyně, schválený 13. 12. 2001, Změnu č. 1 územního plánu obce
Hrabyně, schválenou dne 27. 6. 2002 a Změnu č. 2 územního plánu obce Hrabyně, vydanou
dne 24. 8. 2009,která nabyla účinnosti 14. 9. 2009,
souhlasí:
v souladu s ust. § 10i odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posouzení vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákona o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů, se způsobem zohlednění podmínek vyplývajících ze stanoviska
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje k vyhodnocení vlivů Územního plánu Hrabyně
na životní prostředí, jak je uvedeno v odůvodnění Územního plánu Hrabyně.
Požadované přílohy jsou poskytnuty pro svou rozsáhlost elektronicky jako přílohy e-mailové
zprávy, zaslané spolu s výše uvedenými informacemi na e-mailovou adresu, prostřednictvím
které bylo učiněno podání.

Aleš Chromý
starosta obce
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