O B E C Rokytno
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 1/2006
o závazných částech III. změny územního plánu sídelního útvaru
Rokytno
Zastupitelstvo obce Rokytno schválilo na svém zasedání dne 11.10.2006 III.změny územního
plánu sídelního útvaru (dále jen ÚPSÚ) Rokytno a usneslo se vydat, na základě ustanovení § 29 odst.
3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(stavební zákon) a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm.b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Tato obecně závazná vyhláška je doplňkem vyhlášky č. 1/1996 o závazných částech
Územního plánu sídelního útvaru Rokytno a vyhlášky č. 1/1-2002 o závazných částech II. změny
ÚPSÚ Rokytno.
Platné znění výše uvedených vyhlášek se mění a doplňuje v těchto bodech :

ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
Článek 3
Vymezeni pojmů
Bod (4) se doplňuje :
a grafické části III. změny ÚPSÚ Rokytno.
Bod (6) se doplňuje :
f) plochy občanské vybavenosti – OV
g) plochy technické vybavenosti – TV
h) plochy vyhražené zeleně (zahrady) – ZZ
i) plochy izolační a doprovodné zeleně – ZI

ČÁST DRUHÁ
Závazné části
Článek 6
Funkční uspořádání území
V bodě (1) se doplňuje na konec odstavce :
Funkční využití území je rovněž vymezeno v grafické části III. změny ÚPSÚ Rokytno.
Závazné regulativy funkčních ploch řešené III. změnou Rokytno jsou obsaženy v příloze č. 1
„Závazné části ve formě regulativů III. změny ÚPSÚ Rokytno“.této vyhlášky, která tvoří její nedílnou
součást.

Článek 7
Prostorové uspořádání
V bodě (1) se doplňuje :
a v grafické části III. změny ÚPSÚ Rokytno
v bodě (4) se doplňuje
první věta o :
a v lokalitě III.1.a/1, III.1.a/2, III.2.a, III.3.a v k.ú. Rokytno
druhá věta o :
a lokalitě III.4.a, III.5.a a III.6.a.
III. změnou ÚPSÚ Rokytno se stanovují přestavbová území III.1.a/p, III.2.a/p, III.7.a/1p, III.7.a/2p
v k.ú. Rokytno a III.5.a/p v k.ú. Bohumileč.
V bodě (6) se doplňuje :
Plocha drobného podnikání je vymezena v lokalitě III.1.c a dále v lokalitě III.1.c/p, která je určena jako
přestavbová, obě k.ú. Rokytno.
v bodě (7) se doplňuje :
a dále v lokalitě III.7.d. .
Doplňuje se:
(8) III. změnou ÚPSÚ Rokytno dochází ke změně stávajícího funkčního využití u lokality III.7 a III.8
v k.ú. Rokytno na plochy občanské vybavenosti.
Článek 8
Uspořádání dopravy
v bodě (2) se doplňuje :
a v grafické části III. změny ÚPSÚ Rokytno.
Doplňuje se bod (6) :
(8) Dopravní napojení lokalit III. změny ÚPSÚ Rokytno je řešeno v příloze č. 1 „Závazné části ve
formě regulativů III. změny ÚPSU Rokytno“ této vyhlášky, která tvoří její nedílnou součást.
Článek 9
Uspořádání a limity technického vybavení
V bodě (1) se doplňuje :
a v grafické části III. změny ÚPSÚ Rokytno.
V bodě (3) se doplňuje :
Umístění ČOV je řešeno v rámci lokality III. 9. III. změny ÚPSÚ Rokytno.
Doplňuje se bod (6) :
(6) Napojení lokalit III. změny ÚPSÚ Rokytno je řešeno v příloze č. 1 „Závazné části ve formě
regulativů III. změny ÚPSU Rokytno“ této vyhlášky, která tvoří její nedílnou součást.
Článek 11
Ochrana přírody, krajiny a územní systém ekologické stability
V bodě (1) se doplňuje :
a v grafické části III. změny ÚPSÚ Rokytno.
Doplňuje se bod (4) :
Rozvoj zeleně v urbanizované území je řešen v území lokality III.1, III. 3 a III.7, k.ú. Rokytno.

Článek 13
V bodě (1) se doplňuje :
a v grafické části III. změny ÚPSÚ Rokytno.
Bod (2) se doplňuje :
a dále VPS řešené v rámci III. změny ÚPSÚ Rokytno
7 - trasa rychlostní silnice R 35 vč. všech souvisejících staveb
8 - trasa přeložky silnice II. třídy
9 - místní obslužné komunikace
10 - kabelové vedení VN 35 kV
11 - kabelová trafostanice
12 - středotlaký plynovod
13 - nízkotlaký plynovod
14 - vodovod
15 - kanalizace
ČÁST ČTVRTÁ
Závěrečná ustanovení
Článek 16
Dokumentace III. změny ÚPSÚ Rokytno je uložena na obecním úřadu Rokytno, Krajském úřadu
Pardubického kraje, Stavebním úřadu Magistrátu města Pardubice, odd. územního plánování a
Stavebním úřadu Městského úřadu Sezemice.
Článek 18
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15-tým dnem následujícím po dni vyvěšení.
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