
Obec Dešná 
 

Zastupitelstvo obce Dešná, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(stavební zákon), za použití ustanovení § 55 ve spojení s § 54 stavebního zákona, § 171 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a § 16 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 

 
vydává pod bodem usnesení č.:   
 
ze dne:           
 

opatření obecné povahy č. 1/2018  
 
 

Změnu č. 1 územního plánu Dešná 
 

 

kterou se mění Územní plán Dešná, který jako opatření obecné povahy nabyl účinnosti dne 

28. 8. 2015. 

 
I. Obsah návrhu změny č. 1 - opatření obecné povahy: 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
ČÁST A NÁVRH 

Příloha č. 1  Textová část  
Návrh změny 

Příloha č. 2  Grafická část 
A/II.1 Výkres základního členění území m 1:5 000 
A/II.2 Hlavní výkres m 1:5 000 
A/II.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací m 1:5 000 

ČÁST B ODŮVODNĚNÍ 

Příloha č. 3  Textová část 
Odůvodnění 

Příloha č. 4  Grafická část 
B/II.1 Výkres širších vztahů m 1:100 000 
B/II.2 Koordinační výkres m 1:5 000 
B/II.4 Výkres záborů půdního fondu m 1:5 000 
A/II.1 Výkres základního členění území – předpokládaná podoba po 

vydání změny č. 1 m 1:5 000 
A/I.2 Hlavní výkres - předpokládaná podoba po vydání změny č. 1 m 
1:5 000 
A/I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – 
předpokládaná podoba po vydání změny č. 1 m 1:5 000 

 
 

II. Postup pořízení: 
 
Změna č. 1 je pořizována na základě Zprávy o uplatňování územního plánu Dešná 
v uplynulém období 2012 – 2017, která obsahovala pokyny pro zpracování návrhu změny č. 
1 v rozsahu zadání. Tyto pokyny byly schváleny Zastupitelstvem obce Dešná dne 15. 3. 2018. 
V pokynech. Zároveň Zastupitelstvo rozhodlo dle § 55a odst. 1 stavebního zákona, že změna 
č. 1 územního plánu Dešná bude pořizována zkráceným postupem dle § 55b stavebního 

zákona, a dle § 43 odst. 3 stavebního zákona, že řešení změny č. 1 územního plánu Dešná 
může obsahovat i prvky regulačního plánu. 
 
 


