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lyhláška
OBCE PALOI\IN

Obec ně záv azn,á,

č. 1/2006'
kterou se lyh|ašuje závazná část 1. změny rizemníbo plánu obce

Palonín.

Zastupite|stvo obce Palonín se na svém zasedání dne 28.12.2006 usneslo vydat na
zánaáě $ 29 odst.3 zákona č. 501197ó Sb.o o územnímplánování a stavebním řádu (dále
jen stavelní zákon}, ve znění pozdějšíchpřeďpisů a v souladu s ustanovením $ 10 písm.
jen zákon
u) u $ 84 odst. 2 písm. b} zákona č. 128i2000 Sb., o obcích (obecní zřízení, dále
o obcích) tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen oZY],.

Čt. t
Učel vyhlášky
Tauto ozv se vyhlašuj e zátv*znáčást schválené 1" změny rúzemníhoplánu (dále jen ÚP)
obce Pa|onín zpracovanóho Urbanistickým střediskem ostrava spol. s r.o. v roku 2006 a
schvátenóho zastupitelstvem obce Palanín na 3. zasedání dne 28.12.200ó.
Čt. z
Závazná část

|. Závaznáčást je vymezene v příloze č. |. této aT'Y, schválené na

3.

zasedáníZa

dne 28.12.2006
2.

Yyhláška v zátvazaéčásti stanoví zejména zásady kancepce rozvoje obce, zásady
ftrnkčníhouspořádání íruemí_funkčnír*gulnce (pro územízastavitclné a
nezastavitetné), zásady řešení dopravyo technické infrastruktury, limity využitírúzemí
*yplývajícíz právních předpisů, rozhodnutí a stanovení orgánů státní správyo limity
..yoziti územívyptývající z řešení územníhoplrflnu, veřejně propěšné stavby.
Čt. s
Lhůta pro aktualizaci

potřeby oÚ v zájmu občanůa rozvoje obce.
2. Nejpozději po 10-ti tetech od schvátení provede obec ve spolupráci s nadřízeným
o.gáne* ÚP vyhodnocení nutnosti aktunliz*ce. DaIšíthůty budou stanoveny po
pňedeném vyhodnocení nebo aktualizaci, dále podle prováděcích předpisů nového
stavebního zákona
1. I}le

Čt. *
Vymezení veřejně prospěšných staveb
Plochy pro veřejně propěšnó stavby jsou vymczsny v grafické čr[sti ÚP obce Palonín.
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Rousalr půsoiinosti

Yyhláška platí pro územíobce Palonín, vymezené katastrálním územím. Pro návrhové
obdcbí UP se stanovuje rok 2019.

Čla

Lrloženíschváleného ÚP
SchváIený rízemní plán obce Palonín včetně 1. Změny a všech doktadů je uložen na
obecním úřadě v Paloníně, na městském úřadě v Mohelnici _ odboru výstavby a dále na
Krajském úřadě Olomouckého kraje v Olomouci na odboru strategického rozvoje.

Čt",l
Závěrečnéustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnostidnem 29.12.20*6' dnem vyvěšení na úřední desce
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Vlastimil Snob|" místostarosta
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Z důvodu obsáhlosti přitohy č. 1 této obecně závazné vyhtášky' je příloha
k nahlédnutína obecním úřadě v Paloníně.

