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Změna č. 2 ÚP Loděnice 

Městský úřad Beroun – odbor územního plánování a regionálního rozvoje, jako pořizovatel, příslušný, dle § 6, 

odst. 1) písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen 

„stavební zákon“), k pořízení změny č. 2 územního plánu na žádost obce ve svém správním obvodu, vyhodnotil, 

ve spolupráci s určeným zastupitelem, Vladanou Rochlovou Radovou, podle ustanovení § 53, odst. 1 stavebního 

zákona, výsledky projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Loděnice. 

K návrhu změny č. 2 územního plánu Loděnice bylo uplatněno 9  připomínek a 3 námitky dle § 52 stavebního 

zákona. Dále bylo doručeno 6 stanovisek dotčených orgánů. 

Vyhodnocení projednání bylo zasláno dotčeným orgánům k vydání stanoviska. K vyhodnocení projednání se 

kladně vyjádřily 3 dotčené orgány.  

 
Městský úřad – odbor územního plánování dále přezkoumal v souladu s § 53 odst. 4 stavebního zákona, návrh 

územního plánu Loděnice a konstatuje: 

 

1. Návrh je v souladu s územně plánovací dokumentací okolních obcí a s územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem - Zásady územního rozvoje Středočeského kraje.   

2. Návrh je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických 

a urbanistických hodnot v území.  

3. Návrh je zpracován v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentace a způsobu evidence územně plánovací činnosti.  

4. Stanoviska dotčených orgánů byla respektována v plném rozsahu. K řešení rozporů nedošlo.  

 

Na základě výše uvedeného přezkoumání, pořizovatel doporučuje zastupitelstvu obce Loděnice změnu 

č. 2 územního plánu Loděnice vydat.  

 

 

 

 

 

 

 

                 Ing. arch. Dana Vilhelmová v.r. 

           vedoucí odboru územního plánování 

                       a regionálního rozvoje 

 

Za správnost vyhotovení: Ing. Eliška Bělohoubková 
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