
OBEC BARTOŠOVICE 
 

Č. j. : 1499/2017/Kr            V Bartošovicích 20.12.2017 

 

 

 

 

Opatření obecné povahy 
 

Zastupitelstvo obce Bartošovice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 

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

„stavební zákon“), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 a následujících 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), § 

13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších 

předpisů, 

 

vydává 

 

Územní plán Bartošovice 

 

 

I. Územní plán Bartošovice  

I. 1. Textová část 

zpracovaná Atelierem Archplan Ostrava s.r.o. (zodpovědný projektant Ing. arch. Kateřina 

Buschová), je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako jeho příloha. 

Grafická část  

zpracovaná Atelierem Archplan Ostrava s.r.o. (zodpovědný projektant Ing. arch. Kateřina 

Buschová), je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako jeho příloha. 

Obsahuje tyto výkresy: 

I.A. Výkres základního členění území     1:5 000   7 listů 

I.B. Hlavní výkres-urbanistická koncepce     1:5 000   7 listů 

I.C. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  1:5 000   7 listů 

 

Dnem nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy, tj. Územního plánu Bartošovice 

pozbývá platnosti: 

 Územní plán obce Bartošovice, schválený zastupitelstvem obce Bartošovice dne 

26.5.1999, jehož závazná část byla vydána Obecně závaznou vyhláškou obce 

Bartošovice č. 2/1999 s nabytím účinnosti 11.6.1999. 

 Změna č. 1 Územního plánu obce Bartošovice, vydaná zastupitelstvem obce dne 

16.6.2010 formou opatření obecné povahy pod č. j. 586/2010 s nabytím účinnosti dne 

13.7.2010. 

 

 



Odůvodnění 
 

II. Odůvodnění územního plánu Bartošovice  

II. 1. Textová část  

zpracovaná Atelierem Archplan Ostrava s.r.o. (zodpovědný projektant Ing. arch. Kateřina 

Buschová) a pořizovatelem, je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako jeho 

příloha. 

Nedílnou součástí odůvodnění je také Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj 

území. 

II.2. Grafická část 

zpracovaná Atelierem Archplan Ostrava s.r.o. (zodpovědný projektant Ing. arch. Kateřina 

Buschová), je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako jeho příloha. 

Obsahuje tyto výkresy: 

II.A. Koordinační výkres       1:5 000  8 listů 

II.B1. Výkres dopravy       1:5 000  7 listů 

II.B2. Výkres vodního hospodářství      1:5 000  7 listů 

II.B3. Výkres energetiky a spojů      1:5 000 7 listů 

II.C. Výkres širších vztahů       1:50 000  1 list 

II.D. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu   1:5 000  7 listů 

 

 

Poučení 

Proti Územnímu plánu Bartošovice, vydanému formou opatření obecné povahy, nelze podat 

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

 

 

 

 

 

 

 

(otisk úředního razítka) 

 

       MVDr. Kateřina Křenková v. r.                                   Rostislav Čubok v. r. 

                  starostka                                                                                      místostarosta 


