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Věc: ZMÌNA È. 1 ÚP KLECAN
Návrh na vydání změny č. 1 podle § 54 odst. 1 stavebního zákona

Městský úřad Klecany, příslušný k pořizování změny č. 1 územního plánu (ÚP) Klecan podle
§ 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, na základě smlouvy se společností PRISVICH, s.r.o., IČ 27101053, podle § 24
odst. 1 stavebního zákona, předkládá Zastupitelstvu města Klecany

návrh na vydání změny č. 1 územního plánu Klecan
ve formě opatření obecné povahy č. 1/2016/OOP s jeho odůvodněním podle § 54 odst. 1 stavební-
ho zákona, jak je uvedeno v příloze tohoto návrhu.

K vydání se Zastupitelstvu města Klecany dále předkládá také územně plánovací dokumentace
návrhu změny č. 1 ÚP Klecan (uvedeno datum zpracování „duben 2014“), zhotovená společností
PRISVICH, s.r.o., IČ 27101053, projektantem Ing. arch. Akad. arch. Petrem Foglarem, tak, jak byla
upravena po společném jednání, konaném dne 7. ledna 2013, posouzena krajským úřadem podle
§ 50 odst. 7 stavebního zákona, a upravena po veřejném projednání konaném dne 7. srpna 2013,
před opakovaným veřejným projednáním konaným dne 23. června 2014. Na základě výsledků opako-
vaného veřejného projednání nebyly provedeny žádné úpravy návrhu změny č. 1 před vydáním.

Odůvodnění návrhu změny č. 1 ÚP Klecan je předkládáno ve dvou částech. Část odůvodně-
ní, kterou zpracovává projektant podle části II přílohy č. 7 vyhlášky 500/2006 Sb., o územně analyti-
ckých podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnost, ve
znění pozdějších předpisů, je součástí dokumentace návrhu změny č. 1. Část odůvodnění, kterou
zpracovává pořizovatel podle § 53 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., včetně návrhu rozhodnutí o ná-
mitkách s jejich odůvodněním, je přiložena samostatně jako součást textu opatření obecné povahy
č. 1/2016/OOP.

Přílohy:
Návrh změny č. 1 ÚP Klecan z 04/2014 vč. odůvodnění zpracované projektantem
Návrh opatření obecné povahy (OOP) č. 1/2016/OOP – změna č. 1 ÚP Klecan
Odůvodnění změny č. 1 ÚP Klecan zpracované pořizovatelem (součást OOP č. 1/2016/OOP)
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