
                              Obec Benešov u Semil 
                      Obecně závazná vyhláška č. 1/ 2005 
         O závazných částech  změn č. 1  územního  plánu   
                 sídelního  útvaru Benešov u Semil  
 
 
Zastupitelstvo obce Benešov u Semil se na svém zasedání dne 212.2..2005 usnesl vydat na 
základě § 29 odst. 3 zákona  č. 50/1976 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 pism a/ a  § 84  odst. 2 písm b/  zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích  a dle § 16 vyhlášky č. 135/2001 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku obce: 
                                             
 
                                                Část I 
                                Úvodní ustanovení 
                                              Článek  1 
                                           Účel nařízení 
 
1/  Obecně závazná vyhláška oznamuje změny č. 1  závazné části územního plánu sídelního 
útvaru Benešov u Semil schváleného  zastupitelstvem obce Benešov  usnesením č. 
 
2/ Obecně závazná vyhláška  oznamuje základní zásady uspořádání území a limity jeho využití, 
které jsou stanoveny  v regulativech funkčního a prostorového uspořádání ( dle § 29 odst. 1 a 
2 zákona ČNR č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů) , a které jsou závazné. Regulativy funkčního a prostorového uspořádání území jsou 
součástí územního plánu sídelního útvaru Benešov u Semil. 
 
                                              Článek 2 
                                        Rozsah platnosti 
 
1/  Obecně závazná vyhláška je platná pro správní území Benešov u Semil , které odpovídá  
 katastrálnímu území Benešov. 
 
2/ Obecně závazná vyhláška je závazná pro všechny orgány státní správy, organizace a občany 
na území obce Benešov u Semil při činnostech, které vyvolávají změny ve funkčním využití 
území nebo při přípravě a provádění staveb a jejich změn, při užívání, údržbě a odstraňování 
staveb. 
 
3/ Obecně závazná vyhláška o závazných částech územního plánu sídelního útvaru  Benešov u 
Semil vyjadřuje změny č. 1  schváleného územního plánu sídelního útvaru Benešov u Semil. 
 
 
 
 
 
 
 



                                       Část II 
       Regulativy funkčního a prostorového uspořádání území 
             
                                             Článek 1 
                             Regulativy a limity uspořádání území 
           Změn funkčního využití území konkrétních lokalit 
 
V plném rozsahu platí regulativy funkčního a prostorového uspořádání  územního 
       plánu sídelního útvaru  Benešov u Semil 
 
Návrh závazných regulativů  jednotlivých lokalit: 
 
 lokalita 88  - regulativ  -  obytné území malých sídel  -  1 rodinný dům 
     
 lokalita č.90  - obytné území  malých sídel   - maximum 2 rodinné domy 
 
lokalita č. 91 -  obytné území   malých sídel. -  1 rodinný dům 
 
lokalita č. 92  -  obytné území  malých sídel   - 1 rodinný dům 
 
lokalita č.94 -   obytné území   malých sídel -  2 rodinné domy  - nutné zpracování zástavbové  
                                   studie 
 
Na základě požadavku  OkÚ Semily - Pozemkového úřadu je doplněn závazný regulativ 
ve znění  
Mimo zastavitelné území obce lze měnit využití  území u uvedených kultur, bez 
        nutnosti změny územního plánu , po projednání dle platných právních předpisů,  
       následujícím způsobem: 
� z orné na zahradu, louku a pastvinu, vodní plochu,pozemek určený k plnění funkcí lesa 
� ze zahrady na ornou, louku a pastvinu, vodní plochu, pozemek určený k plnění funkcí 

lesa 
� z louky a pastviny na ornou, zahradu, louku a pastvinu, pozemek určený plnění funkcí 

lesa 
�  z vodní plochy na ornou, zahradu, louku a pastvinu , pozemek určený k plnění funkcí 

lesa 
� z pozemků určených pro plnění funkcí lesa na ornou, zahradu, louku a pastvinu, vodní 

plochu 
� pro zajištění přístupu k pozemkům je možné vybudovat účelové komunikace na orné 

půdě, zahradě,louce a pastvině, vodní ploše, pozemcích určených k plnění funkcí lesa. 
 
                
 
 
 
 
 
 
 



                               Část III 
                          Závěrečná ustanovení 
                                        Článek 1    
                  Dokumentace změny územního plánu 
 1/ Změny č. 1 závazné části územního plánu sídelního útvaru  Benešov u Semil   budou 
připojeny jako textová a grafická příloha k územnímu plánu v místech jeho uložení na obecním  
úřadu v Benešově u Semil na stavebním úřadě  Měst. Úřadu v Semilech  a  na Krajském úřadě 
Libereckého kraje – odbor územního plánu a stavebního řádu. 
 
                                        Článek 2 
                               Zrušující  ustanovení 
 
1/ Změny č. 1  územního plánu sídelního útvaru Benešov u Semil mění a doplňují závazné 
regulativy schváleného územního plánu sídelního útvaru Benešov u Semil ve znění původní 
obecně závazné vyhlášky obce Benešov u Semil č. ............. 
 
2/ Tato obecně závazná vyhláška obce  bude vyvěšeno na úřední desce Obecního  úřadu 
Benešov u Semil. 
 
3/ Obecně závazná vyhláška obce nabývá platnosti patnáctým dnem  následujícím po dni jejího 
vyhlášení. 
 
 
          ..........................................                                           ......................................... 
            Ing Jiří Lukeš                                                                     Dalibor Lampa 
             zástupce starosty                                                               starosta obce 
 
Vyvěšeno dne: 22.2.2005 
Sejmuto dne:   09.2.2005. 
 
 
 


