
Příloha č.1 
 

Usnesení  
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bílý Újezd ke schválení vydání Změny č.1 územního 

plánu Bílý Újezd formou opatření obecné povahy č.1/2017 
 
 

V Bílém Újezdu dne 29.8.2017 
Číslo usnesení: 15/2017 

 
 
 

„Zastupitelstvo obce Bílý Újezd, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s § 54 odst. 
2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v souladu s § 13 vyhlášky 
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, za použití § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v souladu s 
§ 35 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. x zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů 

I.      se seznámilo s předloženým návrhem změny územního plánu Bílý Újezd a s jeho odůvodněním, 

II. souhlasí s vyhodnocením výsledků projednání změny územního plánu a bere na vědomí stanovisko 
krajského úřadu, 

III.      ve smyslu § 54 odst. 2 stavebního zákona ověřilo, že návrh změny územního plánu Bílý Újezd není 
v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem 
řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu, 

IV.  rozhodlo o námitkách tak, jak vyplývá z odůvodnění textové části změny územního plánu Bílý Újezd  

V.      vydává změnu územního plánu Bílý Újezd formou opatření obecné povahy č. 1/2017,  které tvoří 
přílohu tohoto usnesení, 

VI.      ukládá starostovi obce panu Zdeňku Arnoštovi zajistit u projektanta – atelieru V.A.S. - 
Ing.arch.Tomáše Haroma,  se sídlem, Nad Šárkou 728/60, 160 00 Praha 6 čtyři vyhotovení změny územního 
plánu Bílý Újezd a vyhotovení právního stavu po vydání změny, 

 
 

 
 
                                                                                 
         ....................................................                         ……………………………………… 
 Mgr. Simona Hejhalová, místostarosta                         Zdeněk Arnošt, starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


