Platné znění s vyznačením změn
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§ 96b
Závazné stanovisko orgánu územního plánování
(1) Jestliže vydání společného povolení podle § 94j nebo
rozhodnutí podle zvláštního zákona závisí na posouzení jím
vyvolané změny v území a k jeho vydání je příslušný stavební úřad
podle § 15 odst. 1 písm. b) až d) nebo § 16 odst. 2 písm. d), je
podkladem tohoto povolení nebo rozhodnutí závazné stanovisko
orgánu územního plánování.
(2) Pokud je stavební úřad zároveň orgánem územního plánování
příslušným k vydání závazného stanoviska, obstarává závazné stanovisko
orgánu územního plánování stavební úřad, není-li toto závazné stanovisko
součástí koordinovaného závazného stanoviska.
(3) V závazném stanovisku orgán územního plánování určí, zda je záměr
přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či
nikoliv. Jestliže shledá záměr přípustným, stanoví podmínky jeho
uskutečnění; pro obsah podmínek se použije obdobně§ 92 odst. 1.
(4) Vydání závazného stanoviska není překážkou vydání závazného
stanoviska týkajícího se jiného záměru v daném území.
(5) Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání, nestanoví-li úřad
územního plánování v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 3
roky.
(6) Platnost závazného stanoviska nelze prodloužit, pokud se změnily
podmínky v území.
(7) Závazné stanovisko, které se dostalo do rozporu s politikou územního
rozvoje nebo územně plánovací dokumentací, která byla vydána po vydání
závazného stanoviska, orgán, který závazné stanovisko vydal, nahradí z moci
úřední novým závazným stanoviskem.
(8) (7) Závazné stanovisko nepozbývá platnosti
a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno
společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto
rozhodnutí nabylo právní moci,
b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující
společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní
smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.

