Údaje o platné územně plánovací dokumentaci
1. Informace o vydaném územním plánu Trnovany
Dne 25. 6. 2015 vydalo Zastupitelstvo obce Trnovany Územní plán Trnovany
formou opatření obecné povahy. Následně bylo veřejnou vyhláškou zveřejněno
oznámení o jeho vydání včetně jeho vystavení. Územní plán nabyl účinnosti dne 11.
7. 2015 a v souladu s ust. § 165 odst. (1) je uložen na obci a dále na stavebním
úřadě a úřadě územního plánování Městského úřadu v Litoměřicích a na Krajském
úřadě Ústeckého kraje.
Územní plán obce Trnovany na správním území obce vymezeném jediným
katastrálním územím, kterým je k.ú. Trnovany:
➢
➢
➢
➢

stanovil základní koncepci rozvoje obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a
prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury,
vymezil zastavěné území, zastavitelné plochy a plochu územní rezervy pro
dopravní infrastrukturu,
vymezil veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit,
vymezil plochy, ve kterých je rozhodování o změnách podmíněno dohodou o
parcelaci.

Vydaná územně plánovací dokumentace byla v souladu s ustanovením § 165 odst.
(2) stavebního zákona zveřejněna na webových stránkách obecního úřadu
www.trnovany.cz. Do vydané územně plánovací dokumentace a její dokladové části
lze nahlížet na zdejším úřadě, a to vždy v úředních hodinách zveřejněných na
webových stránkách obce.
2. Informace o vydané změně č. 1 územního plánu Trnovany
Dne 17. 6. 2019 vydalo Zastupitelstvo obce Trnovany Změnu č. 1 územního plánu

Trnovany formou opatření obecné povahy. Následně bylo veřejnou vyhláškou
zveřejněno oznámení o jejím vydání, včetně jejího vystavení a vystavení úplného
znění územního plánu Trnovany po změně č. 1. Změna č. 1 územního plánu nabyla
účinnosti dne 18. 7. 2019 a v souladu s ust. § 165 odst. (1) je uložena na obci a dále
na stavebním úřadě a úřadě územního plánování Městského úřadu v Litoměřicích a
na Krajském úřadě Ústeckého kraje.
Změna č. 1 územního plánu Trnovany na správním území obce vymezeném jediným
katastrálním územím, kterým je k.ú. Trnovany:
➢ pořizovaná z podnětu orgánu státní správy, kterým bylo Ministerstvo obrany
ČR, vymezila zastavitelnou plochu Z1/1 na pozemcích ve vlastnictví tohoto
orgánu,
➢ a dále aktualizovala hranici zastavěného území.

Vydaná změna územně plánovací dokumentace včetně úplného znění po změně č. 1
Trnovany byla v souladu s ustanovením § 165 odst. (2) stavebního zákona
zveřejněna na webových stránkách obecního úřadu www.trnovany.cz. Do vydané
územně plánovací dokumentace a její dokladové části lze nahlížet na zdejším úřadě,
a to vždy v úředních hodinách zveřejněných na webových stránkách obce.

3. Informace o vydané změně č. 2 územního plánu Trnovany
Dne 14. 12. 2020 vydalo Zastupitelstvo obce Trnovany Změnu č. 2 územního plánu

Trnovany formou opatření obecné povahy. Následně bylo veřejnou vyhláškou
zveřejněno oznámení o jejím vydání, včetně jejího vystavení a vystavení úplného
znění územního plánu Trnovany po změně č. 2. Změna č. 2, která byla pořizována
na základě pokynů uvedených ve Zprávě o uplatňování územního plánu za období
07/2015 – 11/2019 nabyla účinnosti dne 30. 12. 2020 a v souladu s ust. § 165 odst.
(1) je uložena na obci a dále na stavebním úřadě a úřadě územního plánování
Městského úřadu v Litoměřicích a na Krajském úřadě Ústeckého kraje.
Změna č. 2 územního plánu Trnovany na správním území obce vymezeném jediným
katastrálním územím, kterým je k.ú. Trnovany, kromě požadavků vyplývajících ze
schválené Zprávy o uplatňování územního plánu na úpravu prostorového uspořádání
v zastavitelné ploše Z3 určené pro bydlení a požadavku na dílčí rozšíření plochy
výroby a skladování VZ a s ní související úpravy v trase nadregionálního biokoridoru
NRBK 13 dále řešila i vyhodnocení ve vztahu k nadřazeným dokumentacím a
aktualizaci hranic zastavěného území.
Vydaná změna územně plánovací dokumentace včetně úplného znění po změně č. 2
Trnovany byla v souladu s ustanovením § 165 odst. (2) stavebního zákona
zveřejněna na webových stránkách obecního úřadu www.trnovany.cz. Do vydané
územně plánovací dokumentace a její dokladové části lze nahlížet na zdejším úřadě,
a to vždy v úředních hodinách zveřejněných na webových stránkách obce.

