
Vyhláška

o závazné cásti Zmeny c. 2 územního plánu sídelního útvaru
sTREno KLUKY

Zastupitelstvo obce Stredokluky se usneslo dne 25.9.2006 vydat podle § 84 odst. 2 písmo b
zákona C. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zrízení) a v souladu se zákonem C. 50/1976 Sb. o
územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon) ve znení pozdejších zmen a doplnku
tuto obecne závaznou vyhlášku obce

Clánek 1.

Úcel vyhlášky

(1) Touto vyhláškou se doplnuje závazná cást územního plánu sídelního útvaru (dále jen
ÚPN SÚ) Stredokluky schváleného zastupitelstvem obce dne 1.8.1998, závazná cást
Zmeny c.l územního plánu sídelního útvaru Stredokluky (dále jen Zmeny c.l) schválená
zastupitelstvem obce dne 18.9.2001 a vyhlašuje se závazná cást Zmeny c.2 územního
plánu sídelního útvaru Stredokluky (dále jen Zmeny C.2) schválená zastupitelstvem obce
dne 25.9.2006.

(2) Závazná Zmeny c.2 obsahuje:
a) vymezení zastavitelného území,
b) vymezení územního systému ekologické stability,
c) vymezení ploch pro verejne prospešné stavby.

Clánek 2.

Rozsah platnosti

(1) Vyhláška platí pro správní území obce Stredokluky
(2) Platnost ÚPN SÚ vcetne Zmeny c. 1 a Zmeny C. 2 koncí nejpozdeji 1.1.20 IO
(3) Platnost této vyhlášky muže být zrušena, nebo zmenena pouze vyhláškou k další zmene

územního plánu, neb'o vyhláškou k novému územnímu plánu obce.

Clánek 3.
Vymezení ploch

(1) Území obce je cleneno na území zastavené, území urcené k zastavení (zastavitelné území)
a území nezastavitelné. Zastavené území je cleneno na funkcní celky oznacené písmeny,

prípadne názvy. Zastavitelné území je cleneno na území oznacená císly a názvy. Území
nezahrnutá do zastavených, nebo zastavitelných ploch jsou nezastavitelná.

(2) Vymezení jednotlivých území a funkcních celku je urceno zakreslením ve "Výkresu
limitu využití území".

(3) Pro každé území a funkcní celek jsou platné regulativy a podmínky stanovené záv. C. ÚPN
SÚ a Zmenou C. 1.



(4) Zmeny oproti puvodne schválenému územnímu plánu a Zmene C. 1 jsou dokumentovány
na výkrese limitu využití území

Clánek 4.

Vymezení územního systému ekologické stability (ÚSES)

(1) Hranice ploch ÚSESjsou zakresleny ve Výkrese využití území
(2) Pro ochranu ÚSES na celém území platí ustanovení zákona C. 114/1992 Sb. o ochrane

prírody a krajiny ve znení pozdejších predpisu a vyhlášky C. 395/1992 Sb., kterou se
provádejí nekterá ustanovení zákona C. 114/1992 Sb.

(3) Na plochách ÚSES je zákaz umistování staveb s výjimkou staveb liniových pro dopravu a
pro technické vybavení a staveb pro rekultivaci rícního toku

(4) Na plochách zahrnutých do ÚSES se zakazuje menit kultury s vyšším stupnem ekologické
stability za nižší, težba nerostu a jiné narušování ekologicko - stabilizacní funkce techto
ploch.

Clánek 5.

Verejne prospešné stavby

(1) Verejne prospešné stavby jsou ty stavby, pro které lze v souladu se zákonem C. 50/1976 §
108 odst. 2 písmo a) ve znení pozdejších predpisu pozemky vyvlastnit nebo vlastnická
práva k pozemkum a stavbám omezit.

(2) Vymezení ploch verejne prospešných staveb je obsahem prílohy C. 2 této vyhlášky

Clánek 6.

Prílohy vyhlášky

(1) Nedílnou soucástí této vyhlášky jsou tyto prílohy:
príloha c. 1 - Závazné regulativy a vymezení území
príloha C. 2 - Vymezení ploch verejne prospešných staveb

Výkres limitu využití území

Clánek 7.
Uložení dokumentace

Schválená dokumentace Zmeny C. 2 ÚPN SÚ Stredokluky je uložena na Obecním úrade
Stredokluky, Krajském úradu SC kraje, Odboru územního a stavebního rízení a na Stavebním
úrade Mestského úradu Hostivice.

Clánek 8.
Zrušovací ustanovení

Nejsou žádná



Clánek 9.
Úcinnost vyhlášky

Tato vyhláška nabývá platnosti dne 26.9.2006.

Ve Stredoklukách dne 25.9.2006.
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