Obecně závazná vyhláška č. 3/2006 obce Horní Jelení, o závazných částech
změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Horní Jelení, kterou se
doplňuje OZV č. 11/98 o závazných částech územního plánu sídelního
útvaru Horní Jelení, ve znění OZV č. 3/2000
Zastupitelstvo obce Horní Jelení schválilo na svém zasedání dne 27.9.2006 usn. č. 25d/06 změny č. 2 územního
plánu sídelního útvaru Horní Jelení (dále jen „ÚPSÚ“). Učinilo tak dle jemu vyhrazené pravomoci stanovené v §
84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s § 26 odst. zákona č. 50/1976
Sb., stavební zákon, v platném znění. Současně v souladu s výše uvedeným paragrafem zákona o obcích
vyhlašuje zastupitelstvo obce závazné části změny č. 2 ÚPSÚ touto obecně závaznou vyhláškou.

Část I
Úvodní ustanovení
Obecně závazná vyhláška č. 11/1998 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Horní
Jelení ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2000 o závazných částech 1.změn územního plánu sídelního
útvaru obce Horní Jelení se mění v následujících článcích takto:
Čl. 1
Účel vyhlášky
Článek 1 odst. 1 se mění a zní takto:
(1) Vyhláška vymezuje závazné části ÚPSÚ Horní Jelení, schválené Zastupitelstvem obce Horní Jelení dne
16.12.1997, jeho změn č. 1 schválených Zastupitelstvem obce Horní Jelení dne 29.6.2000 a změn č. 2
schválených Zastupitelstvem obce Horní Jelení dne 27.9.2006, které stanoví zásady uspořádání území a
limity jeho využití, které je nutno respektovat v rámci využitelnosti území jako závazné podmínky rozvoje
obce.
Čl. 2
Rozsah platnosti
Článek 2 se doplňuje o odstavec 5, který zní:
(5) Změny č. 2 ÚPSÚ Horní Jelení obsahují
k.ú. Horní Jelení
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
ch)

změnu plochy zahrádkářské kolonie na plochu rodinných domů p.p.č. 807/6, 807/3 (KN) v k.ú.
Horní Jelení Z2/1
změnu
plochy
občanské
vybavenosti
(penzion
pro
důchodce)
na
plochu
bytových domů p.p.č. 834/2 KN, 937, 933 (PK) v k.ú. Horní Jelení Z2/2
změnu plochy zahrad na plochu rodiných domů p.p.č. 155, 152 (PK) v k.ú.
Horní Jelení
Z2/3
změnu plochy zahrad na plochu bytových domů p.p.č. 155, 152 (PK) v k.ú.
Horní Jelení
Z2/4
změnu plochy zemědělských podniků na plochu rodinných domů p.p.č. 723,
722, 939,
154 (PK) v k.ú. Horní Jelení Z2/5
změnu plochy občanské vybavenosti (s veřejnou zelení a mezinárodním hudebním táborem
mládeže) na neurbanizované území p.p.č. 305/4, 305/2 (PK) v k.ú. Horní Jelení Z2/6
změnu plochy neurbanizovaného území - pole na plochu sportu a chat p.p.č.
281,
282, 283 (PK) v k.ú. Horní Jelení Z2/7
změnu plochy neurbanizovaného území - pole na plochu rodinných domů
(obslužné
komunikace) p.p.č. 283, 284/1 (PK) v k.ú. Horní Jelení Z2/8
změnu plochy zahrádkářské kolonie a veřejné zeleně na plochu veřejné zeleně
s funkcí

i)

j)

lesoparku p.p.č. 287, 288/3, 288/1 288/2 (PK) v k.ú. Horní Jelení Z2/11
změna plochy neurbanizovaného území - pole na plochu rodinných domků
západním směrem p.p.č. 862/1 (PK 861/2, 861/1, 861/3, 862/1, 862/2) v k.ú.
Horní Jelení
Z/12
změnu rozsahu přípustných staveb v centrální zóně obce - doplnit mezi
přípustné stavby
i stavby pro bydlení

k.ú. Dolní Jelení
k)
l)

m)

změnu plochy občanské vybavenosti (hospic - Dolní Jelení) na plochu sportu a chat p.p. č. 302/31
(KN) v k.ú. Dolní Jelení Z2/9
změnuplochy neurbanizovaného území - pole na plochu sportu a chat - areál
jezdectví
včetně objektu stájí a služeb pro návštěvníky p.p.č. 420/1, 421/1,
427/1 430 (PK), poz. č.
430/3, 430/2, 430/4 (KN) v k.ú. Dolní Jelení Z2/10
změnu neurbanizovaného území - pole na plochu zemědělských podniků
p.p.č.
113/15 (PK 116/62, 116/63, 116/64, 116/9, 116/10, 191/1, 116/4, 116/3, 116/2, 116/47, 116/48,
116/49, 116/50, 116/51, 116/52, 116/53, 116/54,
116/55,116/56) v k.ú. Dolní
Jelení Z2/13

Část II
Čl. 6
Funkční uspořádání
Článek 6 odst. 2 se mění a zní takto:
(2) Centrální zóna
Přípustné jsou administrativní, správní, obchodní budovy kulturní, sociální a zdravotnická zařízení, stavby pro
bydlení, stavby pro výchovu a církevní objekty, veřejné stravování a ubytování, byty služební a pohotovostní,
veřejná zeleň, dopravní plochy a technická infrastruktura.
Výjímečně přístupné je chov domácích zvířat v min. rozsahu, zařízení služeb bez negativních vlivů na okolí
obytnou zástavbou.

Čl. 7
Prostorové uspořádání a jeho limity
Článek 7 odst. 7 se mění a zní takto:
(7) Bytová zástavba bude řešena jako izolovaná výstavba formou rodinných domků, dvojdomků, řadových
domků či bytových domů do max. 2 podlaží, v lokalitě Z2/2 max. 3 podlaží
Čl. 19
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne: 1.11.2006
Vyvěšeno na úřední desce dne: 10.10.2006
Sejmuto z úřední desky dne:
26.10.2006

Jan Štancl

starosta
v.r.

Jan Petraš
místostarosta
v.r.

