
Zásady územního rozvoje HMP  

Aktualizace č. 3  

Opatření obecné povahy č.XX/2018 

 

Zastupitelstvo HMP (ZHMP), příslušné podle § 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za 

použití § 41 a § 42 stavebního zákona, v souladu s ust. § 6 a přílohy č. 4 vyhlášky č. 500/2006 

Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 

územně plánovací činnosti, §§ 171 až 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,  

 

 

vydává                                                                                              

 

 

Aktualizaci č. 3 Zásad územního rozvoje HMP (ZÚR HMP) vydaných opatřením obecné 

povahy č. 8/2009, ve znění opatření obecné povahy č. 43/2014 a ve znění opatření obecné 

povahy č. xx/2018 

 

Závazná část Zásad územního rozvoje HMP v platném znění se mění takto:  

 

Textová část Aktualizace č. 3 ZÚR HMP (obsah dle části I. bodu (1) přílohy č. 4 k vyhlášce č. 

500/2006 Sb.) je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 1 

 

Grafická část Aktualizace č. 3 ZÚR HMP (obsah dle části I. bodu (2) přílohy č. 4 k vyhlášce 

č. 500/2006 Sb.) je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 1  

 

 

Odůvodnění 

 
 

Odůvodnění Aktualizace č. 3 ZÚR HMP obsahuje textovou a grafickou část. 

 

A. Textová část  

 

Textová část odůvodnění Aktualizace č. 3 ZÚR HMP (obsah dle části II. bodu (1) 

přílohy č. 4 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.) je nedílnou součástí tohoto opatření obecné 

povahy a je uvedena v příloze odůvodnění č. 1.  

 

 

B. Grafická část  
 

Grafická část odůvodnění Aktualizace č. 3 ZÚR HMP (obsah dle části II. bodu (2) 

přílohy č. 4 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.) je nedílnou součástí tohoto opatření obecné 

povahy a je uvedena v příloze odůvodnění č. 1. 

 

 

 

 



 

Přílohy opatření obecné povahy:  
 

Výrok: 

  Příloha č. 1 — Výroková část Aktualizace č. 3 ZÚR HMP 

a) textová část - výrok 

b) grafická část  

 

Odůvodnění: 

  Příloha odůvodnění č. 1 — Odůvodnění Aktualizace č. 3   

            a) textová část — odůvodnění  

b) textová část — výrok úplné znění  

c) grafická část — odůvodnění  

d) grafická část — právní stav před Aktualizací č. 3 ZÚR HMP 

e) grafická část — právní stav po Aktualizaci č. 3 ZÚR HMP  

Příloha odůvodnění č.2 — Vyhodnocení došlých stanovisek a připomínek – bude 

doplněno po veřejném projednání 

Příloha odůvodnění č.3 — Rozhodnutí o námitkách – bude doplněno po veřejném 

projednání 

 

 

Poučení:  
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 Aktualizaci č. 3 ZÚR HMP vydanou formou opatření obecné povahy nelze podat 

opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).  
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