
ZASTUPITELSTVO 

MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

6. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 

konaného dne 03.09.2019 

 

Z/76/2019 - 6. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. ověřuje 

1.1. že Změna č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem není v rozporu s Politikou 

územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, se Zásadami územního rozvoje 

Královéhradeckého kraje ve znění Aktualizace č. 1 a č. 2, se stanovisky dotčených orgánů 

a se stanoviskem krajského úřadu podle požadavku § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 

2. rozhoduje 

2.1. o námitkách podle požadavku § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů tak, jak je uvedeno v textové části odůvodnění Změny č. 2 

Územního plánu Dvůr Králové nad Labem, kapitole P, 

3. souhlasí 

3.1. se způsobem zohlednění požadavků a podmínek vyplývajících ze stanoviska Krajského 

úřadu Královéhradeckého kraje ve smyslu § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 

vlivů na životni prostředí, ve znění pozdějších předpisů), k návrhu Změny č. 2 Územního 

plánu Dvůr Králové nad Labem tak, jak je uvedeno v textové časti odůvodnění Změny 

č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem, kapitole I, 

3.2. s vyhodnocením připomínek tak, jak je uvedeno v textové části odůvodnění Změny č. 2 

Územního plánu Dvůr Králové nad Labem, kapitole Q, 

4. vydává 

4.1. opatření obecné povahy Změnu č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem podle § 43 

odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 



pozdějších předpisů a podle § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, 

5. pověřuje 

5.1.  Jana Jarolíma, starostu města a Alexandru Jiřičkovou, místostarostku podpisem opatření 

obecné povahy Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem. 

 

 

 

 

   Jan Jarolím v. r.      Alexandra Jiřičková v. r. 

   starosta města             místostarostka 


