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V Ličně dne 19. prosince 2019
Územní plán Lično byl pořízen v souladu dotačním programem Královéhradeckého
kraje 17RRD03 - Podpora pořízení územních plánů zpracovaných v souladu s metodikou MINIS.
Královéhradecký kraj přispěl na pořízení územního plánu částkou Kč 70 000,- což je 40% z celkových
nákladů dotace. Celkové výdaje na pořízení Územního plánu Lično jsou ve výši Kč 175 000,- což
znamená, že 60% z celkových nákladů uhradila obec.

Pořízením nového územního plánu je vyřešena dopravní a technická infrastruktura,
koncepce využití krajiny apod. Územní plán dle nového stavebního zákona vytvořil
předpoklady pro kvalitní rozvoj a výstavbu v rámci obce a to i v návaznosti na další území
Královéhradeckého kraje. ÚP je v souladu se Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého
kraje.
Pořízením nového územního plánu je stanovena základní koncepce rozvoje území
obce, ochrana jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání v krajině. Dále jsou
vymezena zastavěná území, zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy pro veřejně
prospěšné stavby, plochy pro veřejně prospěšná opatření, plochy pro územní rezervy včetně
vymezení podmínek využití těchto ploch. Je pořízen dokument, který je závazným podkladem
pro rozhodování v území.
Obec Lično pořídila územní plán pro správní území své obce, v souladu se zákonem č.
183/2006 Sb. v platném znění. Dne 25. 5. 2016 zastupitelstvo schválilo usnesením č. 10
pořízení územního plánu, pořizovatelem nového ÚP je Městský úřad v Rychnově nad
Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení silniční úřad a úřad územního
plánování (příslušný úúp, zodpovědná osoba Ing. Ciranová). Zadání územního plánu bylo po
projednání schváleno dne 16. 11. 2016 usnesením zastupitelstva obce č. 14.
Nový územní plán byl schválen usnesením zastupitelstva č. 8 ze dne 21. 11. 2019
postupem dle §54 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů.
Veřejná vyhláška Oznámení o vydání územně plánovací dokumentace, kterou se
vydává Územní plán Lično formou opatření obecné povahy č. 1/20019 byla vyvěšena na
úřední desku 26. 11. 2019 a sejmuta dne 11. 12. 2019. Zároveň byla tato písemnost
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Toto opatření obecné povahy nabylo
účinnosti dne 12. 12. 2019.
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