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              Obec Ludkovice 
Ludkovice č. 44, 763 41 Biskupice u Luhačovic 

                      IČ. 00284157 

 
             

 
 

Návrh 
 

 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. …… 
Verze k veřejnému projednání 

 
Zastupitelstvo obce Ludkovice jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. 
c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve 
spojení s částí šestou - § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád), podle § 55 odst. 2 a § 54 odst. 2 stavebního zákona, za použití 
ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona a § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 500/2006 Sb.) a ve spojení s ust. § 188 
odst. 3 stavebního zákona 
 

I. 
vydává 

Změnu č. 1 Územního plánu Ludkovice, 
 

kterou se mění Územní plán Ludkovice, vydaný opatřením obecné povahy č. 1/2014 zastupitelstvem 
obce Ludkovice usnesením č. 8/Z4/2014 ze dne 25. 4. 2014 s účinností od 13. 5. 2014 
 
obsahující: 
 

- textová část návrhu Změny č. 1 Územního plánu Ludkovice [obsah dle části I. bodu (1) a (2) 
přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.], která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné 
povahy jako příloha č. 1. 
 

- grafická část návrhu Změny č. 1 Územního plánu Ludkovice [obsah dle části I. bodu (3) 
přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.], která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné 
povahy jako příloha č. 2. 

 
 

Odůvodnění: 
obsahující: 
 

- textovou část odůvodnění změny č. 1 Územního plánu Ludkovice [obsah dle části II. bodu (1) 
přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.], která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné 
povahy jako příloha č. 3. 
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- grafickou část odůvodnění změny č. 1 Územního plánu Ludkovice [obsah dle části II. bodu (2) 

přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.], která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné 
povahy jako příloha č. 4. 
 

Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu změny č. 1 dle ust. § 53 odst. 4 a odst. 5 stavebního zákona. 
Výsledek vyhodnocení je uveden v textové části P3 odůvodnění změny č. 1 ÚP Ludkovice 
 
Postup pořízení změny ÚP včetně vyhodnocení stanovisek DO, rozhodnutí o námitkách a 
vyhodnocení připomínek je obsahem textové části odůvodnění změny č. 1 ÚP Ludkovice. 
  
 
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 opatření obecné povahy nelze dle ust. § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád podat 
opravný prostředek. 
   
V Ludkovicích dne  …………… 
 
 
 
 
  
…………………………………….        ………………………………… 
       Stanislav Bartoš                                                                                        Radek Mikel  
        starostka obce                                                                                   místostarosta obce 
 
 
Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy: 
 
P1- textová část návrhu změny č.1 ÚP Ludkovice 
 
P2- grafická část návrhu změny č. 1 ÚP Ludkovice 
       P2-1 -  výkres základního členění  
       P2-2 -  hlavní výkres  
       P2-3 – výkres VPS, VPO a asanací 
 
P3 1– textová část odůvodnění změny č. 1 ÚP Ludkovice 
P3 2- srovnávací znění textové části 
    
P4 – grafická část odůvodnění změny č. 1 ÚP Ludkovice 
      P4-1-1  - výkres širších vztahů 
      P4-1-2  - koordinační výkres 
      P4-1-3   -výkres předpokládaných záborů ZPF  
      P4-2-1  - výkres základního členění – předpokládaná podoba úplného znění po vydání  
                     změny č.1 
      P4-2-2  - hlavní výkres – předpokládaná podoba úplného znění po vydání změny č.1 
      P4-2-3 – výkres VPS, VPO a asanací - předpokládaná podoba úplného znění po vydání  
                     změny č.1 


