
záznam o úěinnosti:
označení spráVního orgánu,
kteni změnu č, 2 územniho plánu vydal,
Datum nabytí účinno§tizměny ó, 2 územního plánU:
Pořizovatei: obecní úřad Krumvíř č, 184,691 73 Krumvíř
(píosiředniclviň kvaliikované osobyve sňyslu § 6/odst,2 a § 24 stáVebniho zákona)

ZastUpitel§tVo obce KrumVíř

Jméno a příjmení:
oprávněnilFdry osoba pořizovatele:
Podpis: ,7z,- -2
otisk úředního razítkaI

JarosIaV Komosný
starosta

4.Koordinační Výkres
5,Výkres předpokládaných záborů zPF

1:5000
1:5000

Postup při pořízení změny č. 2 Územního plánu Krumviř
je uveden V přiloze ll,Atextové části odúVodnění22 ť'P v kap, l1,1,

Pořizovatel přezkoumal návrh změny č, 2 Územniho plánu Krumvíř dle ustanovení § 53
odstavců 4 a 5 stavebniho zákona, které jsou souóástí textové části odůVodnění 22 ÚP a
konstatuje, že územni plán je v souladu se stavebním zákonem, politikou územniho rozvoje,
s územně plánovaci dokumentací Vydanou krajem nebo Výsledkem řešeni rozporů a se
§tanovisky dotčených orgánú a stanoviskem Krajského úřadu Jihomoravského kraje,

zastupitelstvo města Krumvíř ověřilo ve smyslu s ust. § 54 odst,2 zákona ó,183/2006 sb, o
územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), V platném znění, že náVrh územniho
plánu není V rozporu s politikou územniho rozvoje, s územně plánovací dokumentací Vydanou

]

Opatření obecné povahy ě,0112021

zastupitelstvo obce Krumviř, jako or9án přislušný dle ustanovení § 6 odstavce 5 písmeno c)
zákona č, 183/2006 sb,, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), Ve znění
pozdějšich předpisů (dále jen ,,stavebni zákon"), Ve spojeni s óástí šestou - § 171
a následujících zákona č.500/2004 Sb,, spráVni řád, ve zněni pozdějších předpisů (dále
jen 

'spráVní řád"), podle § 54 odstavce 2 stavebního zákona, za použití Ustanovení § 43
odstavce 4 stavebního zákona a § 13 a přílohy č, 7 Vyhlášky č,500/2006 Sb,, o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způ§obu evidence územně
plánovací činnosti

vydává

změnu č. 2 Územního plánu Krumvíř

změna č,2 Územniho plánu KrUmVíř obsahUje přílohyI

l, A Textová část Změny č, 2 Územního plánu Krumvíř (Výrok)
l, B Grafická část Změny č, 2 Uzemniho plánu Krumvíř:
1, Výkres základního členění území 'I:5000
2, Hlavni Výkres 1:5000

S1 Schéma urbanistické kompozice

odůvodněni

ll,A Textová část odůvodněni Zmény č, 2 Územniho plánu Krumvíř
Srovnávacítext změny č, 2.UP KíumVíř

ll,B Grafická čásl Změny č, 2 Uzemního plánu Krumvíř:



krajem nebo výsledkem řešeni rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem
Krajského úřadu Jihomoravského kraje,

ll. účinnost

opatření obecné povahy nabýVá účinnosti dle ust, § 173 odst, 2 spráVniho řádu patnáctým
dnem po dni Vyvěšení Veřejné Vyhlášky o vydáni změny č, 2 ÚP Krumvíř zastupitelstvem
obce,

Poučení:

Do opatření obecné povahy a jeho odůVodnění může dle § 173 odstavce 1 správního řádu
každý nah|édnout u spráVního orgánU, Kerý opatření obecné povahy Vydal,

Proti změně č, 2 Územního plánu Krumvíř Vydané formou opatřeni obecné povahy nelze V
soUladU s Ustanovenim § 

,l73 odstavce 2 spráVního řádu podat opravný prostředek,

Z-/
starosta obce místostarosta obce

seznam příloh, které j§ou nedílnou součástí opatření obecné povahy:

Změna č,2 Územního plánU KrUmVíř;

Přiloha l A : Textová část Změny ó, 2 ť'zemního plánu Krumvíř
Přiloha l B: Grafická část - Výkres zák|adního č|enění území, Hlavní Výkres ,schéma
Urbanistické kompozice
Piiloha ll A: Textová část odůvodnéni Změny č,2 Územního plánU Krumvii
Přiloha ll,B: Grafická část - Koordinační Výkres, Výkres ZPF
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