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vEŘEJNÁ vyHl,Ášra
opakované veřejné projednání návrhu Územního plánu Bělušice

Obecní Úřad BěluŠice jako úřad spltiující kvalifikačních požadavky pro výkorr úzernně pláIrovací činrrosti ve
smYslu ustanovení § 6 odst. 2 zákonač,18312006 Sb., o územrrím plánování a stavebníln řádu (dále jen stavební
zákon),vsouladusustanovením§53odst.2vespojenís§52odst. lstavebnílrozákonatímtooznamuje

opakované veřejné projeclnání návrhu Územního plánu Bělušice.

OPakované veřejné projednání se bude konat dne 5. 8. 2020 od 17:00, a to v zasedací místtrosti obecrrílro
úřadu Bě|ušice, č. p.33,280 02 Bělušice,

Návrlr Úzetnrrího plánu BěluŠice je vystaven k veřejnérnu rrahlédnutí na obecrrím úřadu Bělušice, č. p, 33, 280 02
BěluŠice. V elektronické podobě je vystaven na úrřední desce obecního úřadu Bělušice:

V souladu s ustatlovením § 52 odst. 3 stavebního zákorra n,ůže každý nejpozději do 7 dnů ode dne veřejnélro
projednání písemně uplatnit své připomínky.

DotČené osobY, tedY vlastrríci pozernků a staveb dotčenýclr rrávrlrem řešení, oprávrrěný investor a zástupce
veřejnosti, molrou ve ste.irré lhŮtě podat rrámitky, ve kteqýclr musí uvést odůvodněrrí, údaje podle katastrrr
nemovitostí dokladující dotčená práva a musí vymezií úzelní dotčené nárnitkorr.

Připomínky a rráInitky je třeba podat na obecní Úřad Bělušice, č.p. 33,2B0 02 Bělušice, popř.elektrorricky do
datové schránky obce s identifikátorern: 5mgak6g

K později uplatrrěným připornírrkáIn a náInitkárn se nepřihIíží.

V rámci oPakovaného veřejného projednání je rnožné uplatnit námitky a připomínky pouze k částeIn řešení



dokumentace. které b}zly zrněrrěn}, oproti předchozí verzi dokumentace projednané v prvním veřejném projednání
(konalo se dne 26,2.2020). Byly provedeny následující úpravy dokumentace:

' Vymezení koridoru pro vedení vysokélro napětí X 02 a s tím související úprava zpťtsobu využití
dotčených pozernků z ploch BV - bydlení / v rodinrrýclr domech / venkovské na plochy ZS - zahrady a
sady.

' ÚpravazpŮsobu využitíplochy Z20naplochu YZ_ výrobyaskladování/zernědělskávýroba.

' Úprava trasovárí lokálního biokoridoru LBK l l v jelro střední části (dílčí vyosení oproti stávající
vodoteči).

t Vymezení nové zastavitelrlé plochy Z 04 jakožto plochy BV - bydlertí / v rodinrrých dorneclr / venkovské
(o výměře 168 rn2).

' ÚPrava regulace ploch Z05, Z10, Z12, Z15 a regulace koridorťr teclrrrické infrastruktury vkap. F
doplriující dílčí požadavky k ochraně sousedních Iesrrích pozernků,

' DoPlnění regulace ploch lesa v kap. F směřující k oclrraně vymezené|ro výlrradního ložiska.

' Doplrrění ustatrovení § F'13 do kap. F stanovící omezující podrnírrky pro výškové stavby nacl 30 m
z dŮvodu ochrany zájmového území Ministerstva obrany a související cloplnění položky do
koordinačnílro výkresu.

Nárnitky Čipřipomínky vztahulící se k nezněrrěnýrn částem řešení budou bez projednárlí zamítnuty.

Bc. Lukáš Baroch
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Vyvěšeno dne:

29-06.2020 j-'
Sejmuto dne:

Elektronicky vyvěšeno dne:

?9-06_202Li\{
Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, ktery ponrzujevyvěšení a sejmutí oznámení,


