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OtsCE PALONII{

ška

č.5/2004'
kterou se qlhlašuje závazná část ťrzemníhoplánu obce Palonín.

Zastupitetstvo obce Palonín s€ na svém zasedání dne ...#{.,({,,.á,t2/-..."sneslo vydat
na základě $ 29 odst. 3 zákona č.5oÍL976Sb.o o územnímplánování a stavetlním řádu
ustancverrím $ 10
{dáte jen stavební zákan}, ve znění pozdějšíchpředpisů a v sou|adu s
o
obcích
128/20g0
Sb.o
g
č..
písm. a) a 84 odst" 2 písm. b) zákona
{obecní zťlzení, dále jen
zákon o obcích) tuto obecné závaznoa vyhlášku (dále jen oT,Y},

cl.
Úč*t

I

vyhlášky

Touto a7,v se vyh|ašuj e závaznáčást schváleného územníhoptánu {dále jen Úr; once
Palonín zpracovaného Urbanisticfým stfudiskem Ostrava spo|. s r.o. Y prosinci roku
2002 aschválenóho zastupitelstvem obce Palonín na L2. zasedání dne 18.tl.2oa4.
Čt. z
Závazná část

L.Závaznáčást je vynezena v příloze č. 1 této ozv, schválené na 13. zaseďáníZo
dne ..{.{../.4..,( t P.t...
2. Yyhláška v závazné části stanoví zejména zásady koncepce rorvoje obceo zásady
funkčníhouspořádání úzcmí_ funkčníregulace {pro rúzemízastavitelnó a
nezastavitelné), zásady řešení doprary, technické infrastruktur7, limity využitíÍlaemí
vyptýajícíz práxnírh předpisůo rozhodnutí a stanovení orgánů státní správy, timity
vyuřití Úruemívyplývajícíz řešení územníhoplánu, veřejně propěšné stavby.
Čt. s
Lhůta pro aktualizaci

potřeby oÚ v z.ájmu občanůa rozvoje obce.
2. Nejpozději po 5-ti letech od schválení provede obec ve spolupráei s nadřízeným
orgánem ÚP vyhodnocení nutnosti aktualizace. DaIšílhůty budou stanoveny po
provedeném vyhodnocení nebo aktualizaci.
1. Dle

Čt. a
Vymez*ní veřej ně prospěšných staveb
Ptochy pro veřejně propěšné stavby jsou vymeze[y v graÍickéčásti ÚP obce Palonín.

cl.5

R'ozsah působnosti

Yyhláška p|atí pro {n;xníobce Palonín, vyrnezené katastrálním úzerním.Pro návrhovó
obďobí UP se stanovuje rok 2sl9.
Čt. o
Uloženíschváleného ÚP
Schválený úzernníplán obce Palonín včetně všech dokladů je uložen na obecním úřadě
v Patoníně, na měsiském úřadě v Mohe|nici - gdboru výstavby a dálc na Krajském
úřadě olomouckého kraje v olomouei na odboru strategického rozvoje.
Čt. l
Závěrečnéustarrovení

jejího vy'lěšenína
Tato vyhláška nabývá účinnostipatnácfým drrem nástedujícím po dni
úřední dcsce oU.
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Emil Elner, místostarosta
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