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Zastupitelstvo obce Roubanina, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona ě. 18312006 Sb,, o

územním plánování a stavebním řádu, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební

zákon1, )apoužitíustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 a následujícíchzákona

č.50012004 Šb., správní Ťáď, ve znéní pozdějších předpisů (dále jen ,,sPrávní řád"), § 13 a

přílohy č. 7 vyhlá$ky ě. 50012006 Sb., oúzemně analýických podkladech, územně plánovací

áokuÁentaci á způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších PředPisŮ,

v y d á v á dne 29.4.2015 formou opatření obecné povahy

Ú"emní plán Roubanina.

1. Textová část územního plánu
ceě'5O0l2006Sb.,vezněnipozdějšíchpředpisů)

a) Vymezení zastavěného území

b) Základní koncepce rozvoje územíobce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

b.1) Hlavní zásady celkové koncepce rozvoje obce

b.2) Hlavní cíle rozvoje území
b.3) Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot v ízemi

c) Urbanistická koncepce, včetně lymezení zastavitelných ploch, Ploch PřestavbY a

systému sídelní zeleně
c. 1 ) Urbanistická koncepce
c.2) Y ymezení zastavitelných ploch
c. 3 ) Vymezení ploch zmén využití území nestavební povahy

c.4) Y ymezení ploch přestavby
c.5) Vymezení ploch územních rezery
c.6) Systém sídelní zeleně

d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro jejich umíst'ování
d. 1) Koncepce dopravní infrastruktury
d.2) Koncepce technické infrastruktury
d.3) Nakládání s odpady
d.4) Koncepce rozvoje občanského vybavení
d.5) Koncepce rozvoje veřejných prostranství

e) Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení Podmínek Pro' 
změnyv je;icn ryužití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajinY,

protiórozni opatření, ochranu před povodněmi, rekreace, dobývání loŽisek

nerostných surovin
e,lf Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezeníploch a stanovení Podmínek

pro změny v jejich využití
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e.2)Územní systém ekologické stability @SES;
e.3) Protierozní opatření, ochrana před povodněmi
e.4) Koncepce rekreace
e.5) Koncepce dobývání nerostů

f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem lyužití s určením
PřevaŽujícího (hlavní vyuŽití) pokud je možné je stanovito přípustného ryužitío
nePříPustného vyuŽití (vČetně stanovení, ve kterlých plochách je vyloučeno
umist'ování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5
stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto
Ploch il stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních
podmínek ochrany krajinného rázu

g) VYmezení veřejně prospěŠných stavebo veřejně prospěšných opatření, staveb a
oPatření k zajiŠtění obrany a bezpečnosti státu a ploch p.o u.urru.io pro které lze
práva k pozemkům a stavbám vywlastnit

g.1) Vymezení veřejně prospěšných staveb
g.2) Y ymezení veřejně prospěšných opatření

h) VYmezení dalŠích veřeině prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření,
pro které lze uplatnit předkupní právo

i) Údaje o poČtu listŮ územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické
části

Územní plán obsahuje:
30 stran textu a celkem 30 listů

Vzhledem k velkému rozsahu texíové čdsti územního plúnu.je íento dokument
řešen odkazy na vlasíní úzernní pldn Roubanina.

2. Grafická část územního plánu
(obsah dle přílohy č.7 k vyhlášce ě. 50012006 Sb., ve zněnípozdějších předpisů)

1 - Výkres základního členění uzemí
2 - Hlavní výkres
3 - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
4 - Koncepce dopravy
5 - Koncepce vodního hospodářství
6 - Koncepce energetiky

5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000

uzemčást
(obsah dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 50012006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
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a) Postup při pořízen í územníhoplánu

b)I#ff 
:H#!T,ffi #1xTií"11"#;lTffJiň:f vztahůvúzemí,včetně

c) soulad s cíli a úkolv ú:

fi ;l;ťT!".xf }i#''""i'"'#.1;HuťJ'x""T#iTjff l"",.Hllliy#ff ffi ;
d) soulad s požadavky stavebního zákonaa jeho prováděcích předpisů
e) Soulad s_požadavky. zvláštnpodle,olist-ni.ilřríi,iliiffi 

rř,T$ť,;""1ť:rffi ;;ilil§§lf;;;ffi§orgánů
f) Zpráva 

^! 
vrlo_anocení vlivů na udržitelnúinformace o iYsreo"i-cl, toi,oto rlhodnoce ni nr^31noi. 1lrymi obsa.hující základníživotní prostředí '----" rvrrU[O }Tlrodnocení včetně w.r"át,i'r1:,tioono""ní rJir.ů na

g) Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 SZ
h) SdělenÍ' jak^ bYlo stanovisko podle § 50 odst..s sZ zohledněno, s uvedením

závaŽných dŮváaů, P"i"J *t,l"Jp"ť"J*ťJ r.no p"dň;;;hledněny 
nebylyi) komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně lybrané varianty

" f*:*"H#;il"",:}:r.'l žití zastavěného územía lyhodnocení potřeby

k) vyhodnocení splnění požadavků zadání
l) výčeú záležitostí nadmístního 

-,ýznamu, které nejsou řešeny v zásať!ách
územního rozvoje c 43 il;:"7 SZ),;;;;;"#im potreby jejich vymezením) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešeníPŮdní fond a P;'.;k ;;;; k phění funkcí lesa na zeměděIský

n) Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodněnío) Vyhodnocení připomínek

p) Výsledek přezkoumání souladu návrhu ÚP Roubanina dle odst. 4 § 53 sZ
Od ůvodnění územního plón u obsah uje:44 stran textu a celkemii-ň;""
vzhledem k velk(a"*imái'';;š:;#i,::í"::í,::;:?:',rí:!j:!;';,#:;rT;E:,:E::x:1!:":,,
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II. Grafická část odůvodnění územního plánu

(obsah dle přílohy č.7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., ve znéní pozdějších předpisů)

O/1 - Koordinační výkres 1: 5 000
Ol2 - Yýl§es širších vztahů 1: 25 000
O/3 - Výkíes předpokládaných záboripůdního fondu 1: 5 000

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnácfým dnem po dni vyvěšení
veřejné ryhlášky (§ 173 odst. 1 správního řádu).

Poučení
Proti územnímu plánu Roubanina vydanému formou opatření obecné povahy nelze
podat opravný prostředek (§ 173 odst.2 správního řádu).

Ca
lng. Martin Seid!

místostarosta obce

1l/q/
Petr DvořÉček
starosta obce

razítko obce

Nabytí účinnosti dnem:


