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Návrh Změny č. 3 ÚPSÚ Opočno
Závazná část Územního plánu sídelního útvaru (dále jen ÚPSÚ) Opočno se mění takto:
1.

Změnou č. 3 ÚPSÚ Opočno se vymezují následující plochy:
- plocha smíšeného využití v k.ú. Opočno pod Orlickými horami označená v grafické části
dokumentace III/1, přitom dochází ke změně původní funkční plochy „zóna zdravotní“ a „zóna
bydlení“, na funkční plochu „plochy smíšené obytné - městské“;
- plocha pro bydlení v k.ú. Opočno pod Orlickými horami označená v grafické části dokumentace
III/2 bude vymezena jako „zóna bydlení“;
- plocha pro bydlení v k.ú. Opočno pod Orlickými horami označená v grafické části dokumentace
III/3, přitom dochází ke změně původní funkční plochy „lom“ na funkční plochu „zóna bydlení;

2.

Pro funkci „zóna bydlení“, do níž jsou zařazeny plochy III/2 a III/3 platí regulativy, resp.
podmínky využití uvedené v původním ÚPSÚ Opočno, který byl schválen zastupitelstvem města
Opočno dne 23.11.1995 a závazná část vyhlášena Obecně závaznou vyhláškou města Opočna
č. 19 ze dne 23.11.1995.

3.

Pro funkci „plochy smíšené obytné - městské“, do níž je zařazena plocha III/1 jsou stanoveny
Změnou č.3 následující podmínky využití:
Plochy smíšené obytné - městské
Hlavní využití:
-

polyfunkční využití s převažujícím zastoupením bydlení a obslužné sféry místního a nadmístního
(městského i regionálního) významu

Přípustné využití:
-

pozemky, stavby a zařízení pro bydlení v rodinných a bytových domech
pozemky, stavby a zařízení občanského vybavení - veřejné infrastruktury a komerčních zařízení
malých a středních a administrativy
pozemky, stavby a zařízení veřejných prostranství, veřejné a soukromé zeleně
pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro obsluhu lokality
pozemky, stavby a zařízení technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území
nezbytné stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury

Podmíněně přípustné využití:
-

pozemky, stavby a zařízení výroby, výrobních služeb a skladování, pokud svým charakterem a
kapacitou nenaruší užívání staveb, pozemků a zařízení ve svém okolí, nesníží kvalitu okolního
prostředí a nezvýší dopravní zátěž v lokalitě nad přípustnou míru
sběrná místa pro krátkodobá soustředění a roztřídění odpadu pod podmínkou hygienické a
estetické nezávadnosti provozu a pokud nenaruší užívání staveb, pozemků a zařízení ve svém
okolí, nesníží kvalitu okolního prostředí a nezvýší dopravní zátěž v lokalitě nad přípustnou míru

Nepřípustné využití:
-

pozemky, stavby a zařízení pro výrobu a skladování charakteru – těžký průmysl, lehký průmysl,
který svým charakterem a kapacitou naruší užívání staveb, pozemků a zařízení ve svém okolí,
sníží kvalitu okolního prostředí nebo zvýší dopravní zátěž v lokalitě nad přípustnou míru
zemědělská výroba
velkoplošná maloobchodní zařízení
pozemky, stavby a zařízení pro čerpací stanice pohonných hmot
další stavby, zařízení a činnosti, které svým provozováním narušují užívání staveb a zařízení ve
svém okolí, snižují kvalitu okolního prostředí, zvyšují dopravní zátěž v území nepřípustnou míru,
nemohou uspokojit potřeby parkování svých návštěvníků v rámci vlastních pozemků nebo na
veřejných parkovištích

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

-

novostavby a změny stávajících staveb budou respektovat stávající urbanistickou strukturu a
výškovou hladinu okolní zástavby, s ohledem na historické panorama města nebudou vytvářeny
nové výškové dominanty

4.

Změnou č. 3 se lokalita III/3 zařazuje do ploch zastavitelných.

5.

Změnou č. 3 se doplňují podmínky využití funkční plochy „zóna pro sport a rekreaci“ o
následující podmíněně přípustné využití:
- trvalé bydlení pod podmínkou situování v rámci areálu bývalého hotelu Opočno a za
předpokladu, že v navazujících řízeních bude investorem prokázáno splnění hygienických limitů,
resp. budou navržena opatření pro splnění hygienických limitů pro obtěžování hlukem z areálu
zimního stadionu v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb

6.

Změnou č. 3 se doplňuje možnost zalesnění v rámci ploch neurbanizovaného území (mimo
zastavěné území a zastavitelní plochy), přičemž podmínkou je vydání souhlasu příslušným
orgánem ochrany ZPF.

7.

Řešení Změny č. 3 obsahuje 2 strany textu A4. Grafická část obsahuje Výkres základního
členění území, Hlavní výkres – výřezy v měřítku 1 : 5 000.

Odůvodnění Změny č. 3 ÚPSÚ Opočno
a)

Postup při pořízení změny územního plánu
Návrh zadání Změny č.3 Územního plánu sídelního útvaru Opočno (dále jen Změna č.3) byl
zpracován na základě rozhodnutí zastupitelstva Města Opočno o pořízení změny územního
plánu ze dne 16.12.2009, resp. 8.2.2010, resp. 15.3.2010. Určeným zastupitelem byla stanovena
členka zastupitelstva města Opočna, Ing. arch. Ludmila Snopková. Pořizovatelem Změny č.3 je
Městský úřad Opočno, smlouva o spolupráci při pořizování a zajištění kvalifikačních požadavků
v souladu s § 6 a § 24 stavebního zákona byla uzavřena se společností REGIO, projektový
ateliér s.r.o., disponující osvědčením zvláštní odborné způsobilosti v územním plánování
č. 800035650. Jako určený zastupitel byla ustanovena Ing. arch. Ludmila Snopková, resp. Ing.
Petr Dobýval
Návrh zadání byl zpracován v rozsahu přílohy č. 6 vyhl. č. 500/2006 Sb. o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
Návrh zadání byl projednán v souladu s ust, § 47, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu. K nahlédnutí byl návrh zadání od 1.4. 2010 do 30.4.2010, jednotlivě
byl zaslán dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu. Na základě vyhodnocení
tohoto projednání byl návrh upraven a předložen zastupitelstvu města Opočno ke schválení jako
vlastní „Zadání Změny č.3 Územního plánu sídelního útvaru Opočno“.
V průběhu projednávání zadání Změny č.3 dotčený orgán - Krajský úřad příslušný dle § 22 zák.
1000/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů souhlasí
s předloženým návrhem zadání a vydává dle §47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů následující stanovisko: Změnu č. 3
územního plánu sídelního útvaru Opočno není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí
podle § 10, zákona o posouzení vlivů.
Kr.Ú. dále konstatuje: návrh zadání Změny č. 3 ÚPSÚ Opočno nemůže mít významný vliv na
evropsky významné lokality (uvedené ve sdělení MŽP č. 81/2008 Sb., o evropsky významných
lokalitách, které byly zařazeny do evropského seznamu a nařízení vlády č. 371/2009 Sb., kterým
se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví seznam evropsky významných lokalit,
ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb.) nebo vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona.
Návrh Změny č.3 tudíž neobsahuje vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
Zadání Změny č.3 Územního plánu sídelního útvaru Opočno bylo schváleno zastupitelstvem
města Opočna na jeho zasedání dne 7.6.2010.
Návrh Změny č. 3 byl zpracován v souladu s § 50 odst.1 stavebního zákona a v souladu
s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
Projednání návrhu Změny oznámil pořizovatel podle § 50 stavebního zákona Oznámením ze dne
21. 6. 2010 dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu, kde bylo stanoveno
vystavení pořizovaných Změn na Městském úřadu v Opočně od 23. 7. 2010 do 26. 8. 2010.
Společné jednání se uskutečnilo dne 26. 7. 2010 na Městském úřadu v Opočně.
Po úpravě návrhu v souladu se stanovisky dotčených orgánů posoudil návrh Změny ve smyslu §
51 stavebního zákona Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje a sdělil své stanovisko č.j. 18075/UP/2010/Ple dne 20. 9. 2010.
Souhlasným stanoviskem KrÚ Královéhradeckého kraje potvrzuje soulad s Politikou
územního rozvoje ČR 2008 a s dokumentací vydanou krajem, popř. souhlas se způsobem
vypořádání požadavků sousedních obcí.
V souladu s ustanovením § 52 stavebního zákona bylo zahájeno řízení o vydání Změny. O
upraveném a posouzeném návrhu Změny se dne 15. 11. 2010 konalo veřejné projednání, které
bylo oznámeno dotčeným orgánům, sousedním obcím a ostatním subjektům dopisem ze dne 29.
9. 2010 a veřejnosti veřejnou vyhláškou vyvěšenou dne 30. 9. 2010 na úřední desce Městského
úřadu v Opočně.

b)

Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací
vydané krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů
Navrženou změnou nedochází ke změně poměrů souvisejících s využíváním území z hlediska
širších vztahů, resp. z hlediska rozvojových záměrů nadmístního významu, z hlediska ploch a
koridorů pro stavby dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu, z hlediska
regionálních a nadregionálních systémů ekologické stability a z hlediska limitů využití území
nadmístního významu. Jedná se o návrh na změnu 2 ploch v rámci zastavěného území,
vymezení plošně nevýznamné zastavitelné plochy pro bydlení a doplnění podmínek využití
území.
Návrh Změny č. 3 není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR 2008 schválenou usnesením
vlády ČR ze dne 20. 7. 2009 usnesením č. 929.
Území obce je řešeno v rámci ÚP VÚC Orlické hory a podhůří, z tohoto dokumentu nevyplynuly
pro navrhovanou změnu žádné požadavky, Změna č.3 je v souladu s tímto dokumentem.
Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje nejsou vydány.

c)

Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování
Změna č. 3 není v rozporu s cíli a úkoly územního plánování ve smyslu § 18 a 19 stavebního
zákona.

d)

Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních
předpisů.
Předmětná změna není v rozporu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.

e)

Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení
rozporů
Ve stanoviskách dotčených orgánů nebyly uplatněny připomínky.

f)

Vyhodnocení splnění zadání
Zadání Změny č. 3 Územního plánu sídelního útvaru Opočno bylo respektováno.

g)

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení
Předmětem Změny č.3 jsou 3 lokality, které nepředstavují významný zásah do urbanistické
struktury města, dále doplnění funkční plochy „plochy smíšené obytné - městské“ v souvislosti
s vymezením lokality III/1 a doplnění podmíněně přípustného využití funkční plochy „zóna pro
sport a rekreaci“.
Lokalita III/1
Je prostorově vymezena ulicemi Starý kopec, Hradecká a Nádražní. Jedná se o zastavěnou
lokalitu v centru města, jejíž využití má smíšený charakter a vymezení v ÚPSÚ jako zóna
zdravotní neodpovídá skutečnému stavu. Lokalita je tedy zařazena do ploch smíšených obytných
– městských (v souladu s § 8 vyhlášky 501/2006 Sb.). Zároveň je Změnou č.3 definováno hlavní,
přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití této nově stanovované funkce (viz bod 3
Změny č.3).
Lokalita III/2
Jedná se o zařazení lokality dle jejího skutečného využití jako zóna bydlení a zároveň je tato
lokalita dle skutečného stavu zahrnuta do zastavěného území. Pozemek stávajícího rodinného
domu s garáží nebyl v ÚPSÚ zahrnut do příslušné funkce. Funkce zóna bydlení je definována,
resp. její způsob využití v Obecně závazné vyhlášce města Opočna č. 19 ze dne 23.11.1995, o
schválení územního plánu sídelního útvaru Opočna.

Lokalita III/3
Je vymezena jako zastavitelná plocha zóny bydlení (dle ÚPSÚ leží v zastavěném území), která je
v územním plánu vymezena jako „lom“. Areál bývalého lomu na plochu navazuje z východní
strany, plocha sama o sobě nikdy těžena nebyla. Území není chráněno žádným stanoveným
dobývacím prostorem či chráněným ložiskovým územím. Ze západu a severu na předmětnou
plochu navazuje „zóna bydlení“. Funkce zóna bydlení je definována, resp. její způsob využití
v Obecně závazné vyhlášce města Opočna č. 19 ze dne 23.11.1995, o schválení územního
plánu sídelního útvaru Opočna.
zóna bydlení (podmínky využití dle ÚPSÚ Opočno):
Vymezené území slouží: pro bydlení a pro umísťování zařízení drobné výroby a služeb a jiné nezávadné
výroby, která neohrožuje a neruší obytné prostředí
Ve vymezeném území bude přípustné:
umísťování obytných objektů do přípustné podlažnosti
umísťování objektů provozoven a nezávadné drobné výroby
umísťování objektů obchodních, správních, maloobchodu, veř. stravování
umísťování objektů kulturních, sociálních, zdravotnických, školských a
umísťování a rozvíjení ploch veřejné zeleně a dopravních ploch včetně parkovišť, hromadných a
vestavěných garáží
- chov drobného hospod. zvířectva splňující podmínky místní vyhlášky
-

ve vymezeném území je vyjímečně přípustné
- umísťování provozoven charakteru zahradnictví, školkařství a drobné zemědělské rostlinné výroby
- situování zábavních středisek
regulativy prostorových poměrů a výšky zástavby v zóně:
- V hranici zóny bude prováděna nebo rekonstruována výstavba vhodným způsobem dle regulačních
podmínek územního plánu, vč. výškové hladiny max. o 2 nadz. podlažích s doporučením šikmých
střech. /nejlépe sedlové, valbové, s použitím vikýřů, při využití podkroví/

Změnou č.3 je dále rozšířeno využití funkční plochy „zóna pro sport a rekreaci“ o možnost
trvalého bydlení z důvodu umožnění polyfunkčního využití komplexu Hotelu Opočno (jedná se o
textovou úpravu závazné části ÚPSÚ Opočno). Hotel Opočno je rozsáhlý ubytovací komplex
v centrální zóně města Opočna. Již několik let nefunguje k účelu, pro který byl budován a změnil
několik majitelů. Záměrem změny je umožnění širšího způsobu využití tohoto objektu, jehož
chátrání je nutno s ohledem na jeho polohu a funkci ve struktuře města předejít. Vzhledem
k tomu, že je hotel situován v sousedství zimního stadionu, je možnost využití pro trvalé bydlení
stanoven jako podmíněně přípustná za předpokladu, že pro funkci bydlení bude v navazujících
dokumentacích prokázáno splnění hlukových limitů dle příslušných předpisů, či budou navržena
taková opatření, která zajistí jejich splnění.
Změnou č.3 je dále rozšířeno využití funkčních ploch mimo zastavěné území a zastavitelné
plochy o obecnou možnost zalesnění při splnění podmínky souhlasu orgánu ochrany ZPF.
Navrženou změnou se nemění koncepce ochrany obyvatel. V rámci rozvojových lokalit nejsou
navrhovány nové plochy a zařízení pro úkryty obyvatel ani plochy a objekty pro evakuaci a
ubytování. Nemění se koncepce nouzového zásobování vodou a elektrickou energií, rovněž
nejsou v rámci rozvojových lokalit vymezeny plochy pro obnovovací, záchranné a likvidační
práce. Vzhledem ke skutečnosti, že v havarijní zóně v okolí zimního stadionu (r =100m) leží
komplex hotelu Opočno, v rámci nějž bude změnou územního plánu umožněno rozšíření
funkčního využití na trvalé bydlení, je nutno konkrétní záměr v navazujících řízeních projednat
s příslušným dotčeným orgánem.
Změna č.3 respektuje založenou urbanistickou strukturu a panorama města – Městská
památková zóna Opočno a její ochranné pásmo (viz. podmínky prostorového uspořádání a
ochrany krajinného rázu v rámci funkce plochy smíšené obytné – městské - bod 3. Řešení Změny
č.3. Budou respektovány dálkové výhledy a průhledy. Navrhovanými změnami není dotčen žádný
objekt, zapsaný v ústředním seznamu kulturních památek ČR. Rovněž nejsou dotčeny památky

místního významu (historicky a architektonicky cenné objekty, které nejsou zapsané v seznamu
památek, definované zpracovanými územně analytickými podklady).
Řešené území je územím s archeologickými nálezy. V tomto území je stavebník povinen dle § 22
odst.2 zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, oznámit
záměr stavební činnosti Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na
dotčeném území provést archeologický výzkum. Archeologický ústav a oprávněná organizace
jsou povinny uzavřít s vlastníkem nemovitosti dohodu o provedení záchranného archeologického
výzkumu v rozsahu nutném pro zajištění ochrany a záchrany archeologických památek.
Do lokalit Změny č.3 ani do jejich blízkosti nezasahuje žádná z kategorií zvláště chráněných
území přírody (dle zák. 114/92 Sb. ČNR, o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů) .
Jižně města Opočna je vymezena evropsky významná lokalita Opočno evid. č. CZ0523284.
Vzhledem k charakteru změn – lokality pro bydlení malého rozsahu a plochy stabilizované
v zastavěném území města, nedojde k ovlivnění evropsky významné lokality.
Systém ekologické stability nebude návrhem dotčen. Prvky regionálního a lokálního SES jsou
vedeny mimo řešené lokality.
Změna č.3 není v rozporu s navrženou Krajinnou památkovou zónou Opočensko. V krajinné
památkové zóně Opočensko je podstatná kompoziční průhledová osa propojující areál zámku s
exteriérem orlické krajiny. Tento pohledový paprsek by neměl být narušován žádnými
nevhodnými urbanistickými prvky. Vnitřní řešení rozvojových lokalit je nutno tomuto záměru
podřídit (vyloučení výškových budov apod.).
Je nutno respektovat skutečnost, že se řešené území nachází v CHOPAV Východočeská křída.
Podél Zlatého potoka je vymezeno záplavové území. Toto záplavové území bylo vymezeno, ale
nebylo doposud vodoprávním úřadem stanoveno. Vymezenou hranici Q100 je třeba v rámci
rozvojových aktivit respektovat.
Podle § 49 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, může správce
významného vodního toku užívat pozemků sousedící s korytem toku v šířce do 8 m od břehové
čáry.
V území určeném k zástavbě je třeba zabezpečit, aby odtokové poměry z povrchu
urbanizovaného území zůstaly srovnatelné se stavem před výstavbou, tj. aby nemohlo docházet
ke zhoršování odtokových poměrů v toku.
Změnou č.3. nejsou dotčena území vymezená Ministerstvem obrany, která se v řešeném území
nachází. Jedná se o komunikační vedení včetně ochranného pásma. Je nutno respektovat
ochranné pásmo letiště Nové Město.
Koncepce dopravy se změnou územního plánu nemění, vychází ze stávajících dopravních
poměrů. Plochy III/1 a III/2 jsou již napojeny na stávající dopravní systém, u zastavitelné plochy
III/3 se předpokládá dopravní napojení ze severu z ulice Dobrušské nebo z ulice Na Vinici.
Budou respektována ochranná pásma silnic.
Koncepce technické infrastruktury – nedochází ke změně, plochy buď již jsou, nebo budou
napojeny na stávající systémy technické infrastruktury.
Změnou č. 3 nebyly vymezeny žádné veřejně prospěšné stavby a zařízení ani veřejně prospěšná
opatření a plochy asanace.
Předmětná změna není v rozporu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.
Při realizaci záměrů je nutno respektovat limity využití vyplývající z právních předpisů a
rozhodnutí (zejména ochranná pásma technické infrastruktury).
h)

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj a informace, jak bylo respektováno stanovisko
k vyhodnocení vlivů na životní prostředí
Vzhledem k faktu, že Krajský úřad Královéhradeckého kraje neuplatnil k zadání požadavek na
zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí a vyloučil významný vliv na evropsky
významné lokality či ptačí oblasti, není vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro Změnu

č. 3 zpracováno (§ 47, odst. 3 zákona č.183/2006 Sb.). Změna č.3 nebude mít vzhledem ke
svému lokálnímu charakteru vliv na udržitelný rozvoj území.
i)

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch
Dle § 55 odst. 3) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), dále jen stavební zákon, je třeba prokázat nemožnost využití již vymezených
zastavitelných ploch a potřebu vymezení nových zastavitelných ploch. Změnou č. 3 je
vymezována zastavitelná plocha v minimálním rozsahu, která nebude mít vliv na koncepci
rozvoje města. V podstatě se jedná o logické zarovnání rozvojové lokality bydlení v jihovýchodní
části města, která byla vymezena platným ÚPSÚ.

j)

vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond
a na pozemky určené k plnění funkcí lesa
Předmětem Změny č.3 jsou dvě lokality (III/1 a III/2), které jsou vymezeny jako plochy
stabilizované v souladu s jejich skutečným využitím bez nového záboru ZPF.
Lokalita III/3 je vymezena jako plocha k zastavění. Jedná se o plochu určenou pro bydlení, která
vyplňuje logickou proluku vymezenou zastavěným územím, zónou bydlení stanovenou platným
územním plánem a hranicí bývalého lomu západně centra Opočna. Jedná se o plochu nevelké
rozlohy, která nemá zásadní vliv na koncepci rozvoje stanovenou platným územním plánem,
z hlediska kvality půdy je zařazena do V. třídy ochrany.
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-

Krajský úřad, OŽPZ uplatňuje v rámci koordinovaného stanoviska souhlasné stanovisko dle § 5
odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v planém znění

Změnou č. 3 nedochází k záboru ploch určených k plnění funkcí lesa, rovněž není dotčeno
ochranné pásmo lesa.

k) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
K návrhu nebyly uplatněny žádné námitky, rovněž nebyly uplatněny připomínky sousedních obcí
a veřejnosti.
l)

Grafická část odůvodnění Změny č.3
Koordinační výkres (výřez)
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (výřezy)

1 : 5 000
1 : 5 000

S ohledem na charakter změny neobsahuje Odůvodnění výkres širších vztahů.

Poučení:
Proti ZMĚNĚ Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU OPOČNO, vydané formou opatření
obecné povahy, nelze podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat opravný
prostředek.
Opatření obecné povahy nabude účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné
vyhlášky, po tuto dobu je v úplné podobě k nahlédnutí na Městském úřadu v Opočně a na
webových stránkách města www.opocno.cz
ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDLENÍHO ÚTVARU OPOČNO bude po nabytí účinnosti uložena
na Městském úřadu v Opočně, na Městském úřadu v Dobrušce (úřad územního plánování), na
Odboru výstavby Městského úřadu v Opočně a na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje.
Podle tohoto opatření obecné povahy se postupuje při rozhodování v území podle stavebního
zákona a dalších právních předpisů.

Štěpán Jelínek

Šárka Škrabalová

starosta obce

místostarostka obce

