OBEC SKALICE

oBECI\Ě

Z^vAZNÁ

vYHLÁŠKA

C. r/2006
o závaznéčástiÚzemního p|ánu obce Skalice

Zastupitelstvo obce Skalice, příslušnépodle ustanovení $ 84 odst. 2 písnr.b) zákona
č' |2812000Sb., o obcích,schválilo ďne ?2..'l.1...2'9.Q,6..
Územní plán obce Skalice. Při tom
vymezilo závaznou částtohoto územníhoplánu a na zák|adě ustanovení$ l0 písm. d) téhoŽ
zákona vy ďáv á tuto obecně záv aznou vyhlášku.

1.Uvodní

ustanovení

Učelwhláškv
1.1. V souladu sustanovením$ 29 zákona č. 5011976Sb., o územnímplánovánía
stavebnímřádu, ve zněnípozdějších
předpisů,.vyhtašuje
tato vyhláškazávaznoučást
Územního plánu obce Skalice ( dáte 1in Úro ), která určuje základni zásady
uspořádánía koncepciúzemního
rozvojeobce.
I.2,

Vyhláškastanovujefunkční
využití
ploch,jejich uspořádání,
a určujezák\adniregulaci
uzemí, tj, základnípodmínkypro umist'ovánístaveb.Vymezuje územnísystém
ekologickéstabilitya pozemkyveřejněprospěšných
staveb.
Rozsah platnosti

'.
\/

1.3' Vyhláškaplatí
pro
-I--území
-------^
obceSkalice'Vymezené
hranicemikatastrálních
'..
'^ správní
. -.

:-

uzemí Skalice u Smiřic, Skaličkanad Labem a Cibuz.

I '4.

Vyhláška j e závazná pro obecní úřadSkalice a všechny orgánystátnísprávy, fyzícké
a právnické osoby při činnostechvyvolávajícíchzměny ve funkčnímvyužitíúzemí,při
přípravě arealizaci stavebnebojejiclr Změn,při uŽívání,údrŽběa odstraňovánístaveb.

1.5.

Aktualizace územníhoplánu bude prováděrraprůběŽnědle rozvoje obce,minimálně ve
čtyřletýchcyklech (edenkrát v průběhuvolebníhoobdobízastupitelstva).
Aktualizaci
bude třeba provéstpo ukončeníprojektovéčástikomplexníchpozemkových úprav.

2. ZávaZná

část

územního

plánu

2.I. Závazná částúzen-rního
plánu obce Skalice.ieuvedenav pt.ílozetétovylrláškys názvem
část
územního
plánu - Návrh regtrlativůúzenrníl'ro
,,Závazná
rozvoje...Tato pt'ílolra,
která obsalrujel5 stran,je nedíirrott
součástí
tétovylriášky.

3. Závěrečná
3 . 1.

ustanovení

Schválený územni plán je uloŽen na obecním úřadě Skalice, na Magistrátu města
Hradec Králové (v odboru hlavníhoarchitekta)na MěstskémúřaděSmiřice ( v odboru
stavebním) a na Krajském úřadě Královéhradeckéhokraje (v odboru územního
plánování a stavebníhořádu).

3 . 2 . Změny závaznéčástiúzemníhoplánu schvaluje zastupitelstvo obce Skalice po řádném
projednání.

3 . 3 . Tato vyhláška nabývá účinnostipatnáctýmdnem po vyhlášení.
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