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Zastupitelstvo statutárního města Chomutova  jako příslušný správní orgán na základě ustanovení § 6 
odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití ustanovení § 55a, § 55b ve spojení s § 
55 a § 54  stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a ustanovení § 13,  § 14 a přílohy č. 7 vyhlášky  
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“) 
v souladu s usnesením zastupitelstva statutárního města Chomutova č. 441/2022 z 12.9.2022 

v y d á v á 

Změnu č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOMUTOV  
(ZM02ÚPCV) 

kterou se mění Územní plán Chomutov vydaný na základě usnesení ZaMěst. č. 063/17 z 14.6.2017 
formou opatření obecné povahy č. j. OOP 1/2017 s účinností ode dne 29.6.2017, ve znění jeho změny  
č. 1 schválené usnesením zastupitelstva statutárního města Chomutova č. 225/20 ze dne 24.11.2020  
formou opatření obecné povahy č. j. OOP 1/2020 s nabytím účinnosti 5.3.2021 
obsahující: 
 

- Textovou část ZM02ÚPCV, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy  
č. 1/2022 jako příloha č. 1 

- Grafickou část ZM02ÚPCV, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy  
č. 1/2022 jako příloha č. 2. 

Odůvodnění 

Odůvodnění ZM02ÚPCV obsahuje: 

- Textovou část odůvodnění ZM02ÚPCV, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné 
povahy č. 1/2022 jako příloha č. 3 

- Grafickou část odůvodnění ZM02ÚPCV, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné 
povahy č. 1/2022 jako příloha č. 4 

POUČENÍ 

Proti opatření obecné povahy nelze dle ust. §173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. 

 

                JUDr. Marek Hrabáč 

Primátor statutárního města Chomutova 
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Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí opatření obecné povahy: 

 

Příloha č. 1 - textová část ZM02ÚPCV 

Příloha č. 2 - grafická část ZM02ÚPCV 

Příloha č. 3 - textová část odůvodnění ZM02ÚPCV   

Příloha č. 4 - grafická část odůvodnění ZM02ÚPCV 
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