Obecně závazná vyhláška č.3/2004
ze dne 24.11.2004
o závazných částech změn
R1 a R2 Územního plánu sídelního útvaru Ráječko
kterou se mění vyhláška č.1/2002 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru
Zastupitelstvo obce Ráječko na základě schválených změn R1 ( Nová trasa silnice II/374) a R2
( Převedení plochy navežené plochy bydlení a úprava trasování komunikačního propojení mezi návsí a
lokalitou pro bydlení „ U hřbitova“) 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 úřadu ve znění pozdějších předpisů, dne 24.11.2004
tuto obecnou vyhlášku.
_________________________________________________________________________________
______
ČLÁNEK 1
Obecně závazná vyhláška Obce Ráječko č.1/2005 a o závažných částech územního plánu sídelního
útvaru Ráječko, která nabyla účinnost dne 28.2.2002 se doplňuje takto:
Část první
Úvod ustanovení
Článek 1
Odstavec 1 se mění a nově zní:
Vyhláškou se vymezuje závazná část Územního plánu sídelního útvaru Ráječko, vymezeného
katastrálním územím Ráječko, schváleného Zastupitelstvem obce Ráječko dne 30.1.2002 a
doplněného změnami schválenými Zastupitelstvem obce a přijetím:
1. usnesením č.13 o schválení změny R1 ÚP SÚ Ráječko na zasedání konaném dne 24.11.2004 R1
– Nová trasa přeložky.
2. usnesení č.14 o schválení změny R2 ÚP SÚ Ráječko na zasedání konaném dne 24.11.2004 R2
Převedení plochy navržené parkové zeleně do návrhové plochy bydlení, úprava trasování
komunikačního propojení (včetně inženýrských sítí) v úseku mezi návsí a lokalitou bydlení „U
hřbitova na pozemcích parc. č.22/1 a 34/1 v k.ú. Ráječko..
Článek 11
Veřejně prospěšné stavby a asanační úpravy

Kapitola se doplňuje takto:
Plochy VPS a asanací spojené se změnou R1

nová trasa přeložky silnice II/374 v rozsahu k.ú. Ráječko


nové přemostění a úpravy koryta řeky Svitavy v místě tohoto nově realizovaného přemostění



prostorová úprava pěšího komunikačního propojení obcí Ráječko a Spešov



protipovodňové hráze na k.ú. Ráječko jižně obce Spešov



přeložky VN, realizované v souvislosti s přeložkou silnice II/374



plochy pro přepojení splaškové kanalizace obce Spešov na ČS Ráječko a ČOV Blansko



nová trasa vodovodu, realizovaná v souvislosti s přeložkou vodojemu



nové umístění vodárenského zařízení

Asanace ČS vodovodu
V souvislosti se změnou R2 se vypouští: VPS S3 plocha pro dětské hřiště severně od návsi
Článek 12
Uložení dokumentace
Kapitola se mění takto:
Úplná dokumentace schváleného Územního plánu obce Ráječko a dokumentace jednotlivých změn
jsou uloženy v souladu s ustanovením § 19 odst.2 vyhl.č.135/2001 Sb. na :
a)

Obecním úřadu v obci Ráječko

b)

na Stavebním úřadu v Blansku

c)

na Obecním úřadu obce s rozšířenou působností MěÚ Blansko

d) na Krajském úřadu Jihomoravského kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu, v
Brně
ČLÁNEK 2
Článek 13
Účinnost vyhlášky
Vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyvěšení.
V obci Ráječko dne 10.12.2004.

