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                 OBEC LUŽICE 
 

                      
 

Opatření obecné povahy  
č. 1/2012 

 
 

Č.j.: 14/13              V Lužicích dne 14.6.2012 

 
 
Zastupitelstvo obce Lužice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití § 61 a § 69 
odst. 2 stavebního zákona, § 19 a přílohy č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a 
následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,  

 
v y d á v á 

 
Regulační plán Lužice – lokalita Vinohrádky – II. etapa 

 
 

I. 
 
Textová část Regulačního plánu Lužice – lokalita Vinohrádky – II. etapa (výrok) obsahuje tyto 
části: 
 

Úvod 
a) Vymezení řešené plochy 
b) Podmínky pro vymezení a využití pozemků 
c) Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury 
d) Podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území  
e) Podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí  
f) Podmínky pro ochranu veřejného zdraví  
g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření 

k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezení pozemků pro asanaci, pro které lze práva 
k pozemkům a stavbám vyvlastnit    

h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze 
uplatnit předkupní právo, s uvedením katastrálních území a parcelních čísel  

i) Výčet územních rozhodnutí, která regulační plán nahrazuje  
j) Údaje o počtu listů regulačního plánu a počtu výkresů grafické části  

 
Textová část Regulačního plánu Lužice – lokalita Vinohrádky – II. etapa je nedílnou součástí tohoto 
opatření obecné povahy jako jeho samostatná příloha. 
 
 

II. 
 
Grafická část Regulačního plánu Lužice – lokalita Vinohrádky – II. etapa (výrok) obsahuje tyto 
výkresy: 
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B.1  Hlavní výkres   M 1 : 1000 
B.2  Dopravní infrastruktura  M 1 : 1000 
B.3  Technická infrastruktura  M 1 : 1000 

 
Grafická část Regulačního plánu Lužice – lokalita Vinohrádky – II. etapa je nedílnou součástí tohoto 
opatření obecné povahy jako jeho samostatná příloha. 
 

 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 
 

Odůvodnění Regulačního plánu Lužice – lokalita Vinohrádky – II. etapa obsahuje část zpracovanou 
projektantem dle přílohy č. 11 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, části II., s výjimkou 
odst. 5 písm. a), e), h), a textovou část zpracovanou pořizovatelem ve smyslu § 68 odst. 1 stavebního 
zákon. 
 
 

I. 
 
Textová část Odůvodnění Regulačního plánu Lužice – lokalita Vinohrádky – II. etapa obsahuje 
tyto části: 
 

a) údaje o způsobu pořízení regulačního plánu, 
b) vyhodnocení koordinace využívání řešené plochy z hlediska širších územních vztahů, včetně 

vyhodnocení souladu regulačního plánu pořizovaného krajem s politikou územního rozvoje a 
zásadami územního rozvoje, u ostatních regulačních plánů též souladu s územním plánem,  

c) údaje o splnění zadání regulačního plánu, 
d) komplexní zdůvodnění řešení, včetně zdůvodnění navržené urbanistické koncepce, 
e) informaci o výsledcích posuzování vlivů na životní prostředí, byl-li regulační plán posuzován, 

spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko příslušného orgánu dle zvláštního 
právního předpisu, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo 
respektováno, 

f) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění funkce lesa, 

g) vyhodnocení souladu se stavebním zákonem, obecnými požadavky na využívání území, s cíli 
a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, a s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území, 

h) vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, 
popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů 
dotčených osob. 

 
Textová část Odůvodnění Regulačního plánu Lužice – lokalita Vinohrádky – II. etapa, včetně tabulek, 
zpracovaná projektantem a doplněná po projednání pořizovatelem, je nedílnou součástí tohoto opatření 
obecné povahy jako jeho samostatná příloha. 
 
 

II. 
 
Grafická část Odůvodnění Regulačního plánu Lužice – lokalita Vinohrádky – II. etapa obsahuje 
tyto výkresy: 
 

B.4  Koordinační výkres  M 1 : 1000 
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B.5  Širší vztahy   M 1 : 5000 
B.6  Výkres ZPF    M 1 : 1000 

 
Grafická část Odůvodnění Regulačního plánu Lužice – lokalita Vinohrádky – II. etapa je nedílnou 
součástí tohoto opatření obecné povahy jako jeho samostatná příloha. 
 
 

P o u č e n í : 
 
 

Regulační plán Lužice – lokalita Vinohrádky – II. etapa vydaný formou opatření obecné povahy v 
souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu, nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni 
vyvěšení veřejné vyhlášky oznamující vydání tohoto opatření obecné povahy na úřední desce 
Městského úřadu Hodonín a Obecního úřadu Lužice.  
 
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může dle ust. § 173 odst. 1 správního řádu každý 
nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. 
 
Proti opatření obecné povahy nelze dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.  
 
 
 
 
 
 ......................................................... ..................................................... 
 Ing. Jaroslav Kreml  Mgr. Jana Ambrožová 
 starosta obce místostarostka obce 
  
 

razítko 
 
 
Úřední deska Obce Lužice  
 vyvěšeno dne: 18.6.2012 sňato dne: 3.7.2012 
 
Úřední deska MěÚ Hodonín  
 vyvěšeno dne: 19.6.2012 sňato dne: 4.7.2012 
 
  
Nabytí účinnosti dne: 4.7.2012 


