
 
 

Obec Biskoupky 
Biskoupky  č.p. 26 

664 91 Ivančice 
__________________________________________________________________ 
Č.j.   75/2008                                                          V Biskoupkách  16.04. 2008 
 

 
ÚZEMNÍ PLÁN BISKOUPKY 

 
Zastupitelstvo obce Biskoupky  příslušné  podle §6 odst. 5 písmeno c) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití ustanovení § 43 
odst. 4 stavebního zákona, § 171  zákona č. 500/2004 Sb., 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  
 

v y d á v á 
 

ÚZEMNÍ PLÁN BISKOUPKY 
 

1. Textová část územního plánu 
 
A.1 Vymezení zastavěného území 
A.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
A.3 Urbanistická koncepce vč. vymezení zastavitelných ploch a systému sídelní zeleně 
A.4 Koncepce veřejné infrastruktury a podmínky pro její umísťování 
A.5   Koncepce uspořádání krajiny, ochrana přírody a krajiny, územní systém ekol. Stability 
A.6 Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, prostorové uspořádání 
A.7 Veřejně prospěšné stavby a opatření, pro které lze práva k poz. a stavbám vyvlastnit 
A.8 Veřejně prospěšné stavby a opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo 
A.9 Plochy a koridory územních rezerv, jejich možné budoucí využití 
A.10 Plochy a koridory, ve kterých je podmínkou pro rozhodování prověření územní studií 
A.11 Etapizace 
A.12    Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 
 
2. Grafická část územního plánu 

1. Výkres základního členění území 1 : 5 000 
2. Hlavní výkres 1 : 5 000 
3. Dopravní řešení 1 : 5 000 
4. Zásobování vodou, odkanalizování 1 : 5 000 
5. Energetika a spoje 1 : 5 000 
6. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 

 

 

 



O d ů v o d n ě n í 

 

1. Textová část odůvodnění 

B.1  Hlavní cíle řešení, mapové podklady 
B.2  Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území 
B.3  Údaje o splnění zadání a pokynů pro zpracování návrhu 
B.4  Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 
B.5  Výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
B.6  Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a pozemky   

určené k plnění funkce lesa 
B.7  Výpočet hlukových pásem silnic 
B.8  Limity využití území 
B.9  Řešení požadavků civilní ochrany 
B.10      Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem   
B.11       Vyhodnocení  souladu s cíly a úkoly územního plánování,  zejména  s požadavky na 

ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území. 

B.12     Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních  
předpisů 

B.13    Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení 
rozporů. 

B.14       Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 
B.15       Vyhodnocení připomínek 
 

2. Grafická část odůvodnění 
7. Koordinační výkres 1 : 5 000 
8. Komplexní urbanistický návrh 1 : 2 000 
9. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000 

10. Širší vztahy       1 : 25 000 
  
 
 P o u č e n í: 
 Proti územnímu plánu obce Biskoupky vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat 
opravný prostředek (§173 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). 
 
 
 
 
 
 
 
Zdeněk Přichystal                                                      Marie Krýdlová 
starosta obce                                                              místostarostka obce      
 


