Obec Ráječko
Obecně závazná vyhláška č. 2/2205
ze dne 8.6.2005
o závazných částech změn
R3 , R4 a R5 Územního plánu sídelního útvaru Ráječko
kterou se mění vyhláška č.1/2002 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru ve
znění vyhlášky č.3/2004 ze dne 24.11.2004.

Zastupitelstvo obce Ráječko na základě schválených změn R3 ( převedení plochy sportu a rekreace
„ v lomu“ do ploch bydlení), R4 ( převedení stávající plochy zemědělské půdy do ploch bydlení ) a R5
( převedení návrhové plochy výroby na JZ okraji obce do ploch bydlení. Územního plánu sídelního
útvaru Ráječko, vydává dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v
souladu s ustanovením § 29, odst.3 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve
znění pozdějších předpisů , dne 8.6.2005 tuto obecně závaznou vyhlášku.
ČLÁNEK 1
Obecně závazná vyhláška Obce Ráječko č.1/2002 a o závazných částech územního plánu sídelního
útvaru Ráječko, která nabyla účinnosti dne 28.2.2002 ve znění vyhlášky č.3/2004 se doplňuje takto:
Část první

Úvodní ustanovení
Článek 1
odstavec 1 se mění a nově zní:
Vyhláškou se vymezuje závazná část Územního sídelního útvaru Ráječko, vymezeného katastrálním
územím Ráječko, schváleného Zastupitelstvem obce Ráječko dne 30.1.2002 a doplněného změnami
schválenými Zastupitelstvem obce a přijetím:
3. usnesení č.12 o schválení změny R3 Úp SÚ Ráječko na zasedání konaném dne 8.6. 2005: R3
Převedení plochy sportu a rekreace Rs ve východní části obce do ploch bydlení v RD

4. usnesení č.12 o schválení změny R4 ÚP SÚ Ráječko na zasedání konaném dne 8.6.2005 : R4
Rozšíření plochy bydlení Br/2s o plochu zahrnující pozemky parc.č.300, 301, 302 a 305, všechny v
k.ú. Ráječko.
5. usnesení č.12 o schválení změny R5 ÚP SÚ Ráječko na zasedání konaném dne 8.6.2005: R5
Převedením návrhových ploch výrobních služeb, podnikatelských aktivit a řemesel Vp/x do ploch
bydlení
Článek 7
Regulativy pro funkční využití řešeného území
odstavec a) kapitola 3) PLOCHY VÝROBNÍCH AKTIVIT
Vypouští se : rozvojová plocha podnikatelských aktivit na jižním okraji obce při stání silnice II/374
Článek 11
Veřejně prospěšné stavby a asanační úpravy
Kapitola se doplňuje takto:
V souvislosti se změnou R3 se doplňuje VPS
D5  obslužná komunikace
K1  odkanalizování obce
P  rozšíření plynofikace obce
V souvislosti se změnou R5 se doplňuje VPS
V3 – rozšíření veřejného vodovodu

ČLÁNEK 2
Účinnost vyhlášky
Vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyvěšení.
V obci Ráječko dne 30.6.2005

Josef Tesař starosta obce

Vít Rajtšlégr místostarosta

