Obec Oldřišov
Slezská 135, 747 33 Oldřišov
IČ 00300527

Veřejná vyhláška
oznamující vydání

Územního plánu Oldřišov

Zastupitelstvo obce Oldřišov příslušné podle § 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 § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13
a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje,

že na svém zasedání č. 5 konaném dne 26.02.2015, v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona

vydalo formou opatření obecné povahy Územní plán Oldřišov.

Územní plán Oldřišov obsahuje:
I.A Textovou část
I.B Grafickou část
I.B.1. Výkres základního členění
I.B.2. Hlavní výkres
I.B.3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Odůvodnění Územního plánu Oldřišov obsahuje:
II.A Textovou část
II.B Grafickou část
II.B.1. Koordinační výkres
II.B.1a Výkres dopravní a technické infrastruktury
II.B.2. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
II.B.3. Výkres širších vztahů
II.C Textová část zpracovaná pořizovatelem

Obec Oldřišov
Slezská 135, 747 33 Oldřišov
IČ 00300527

Účinnost
Územní plán Oldřišov nabývá účinnosti 09.04.2015 /podle ustanovení § 173 správního řádu
patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se vydání opatření obecné povahy oznámí/.

Poučení
Územní plán Oldřišov, opatřen záznamem o účinnosti se ukládá v souladu s ust. § 165 stavebního
zákona:
-

na Obci Oldřišov,
na Magistrátu města Opavy - odboru výstavby
na Magistrátu města Opavy - odboru hlavního architekta a územního plánu
na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu
a kultury.

Dále pořizovatel zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydaném územním plánu
a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a do její dokladové dokumentace
nahlížet.
Po dobu vyvěšení této vyhlášky je vydané opatření obecné povahy k nahlédnutí na webových
http://www.opava-city.cz/cs/podnikatel-rozvoj-mesta-uzemni-plany/uzemni-planystránkách
projednavane , které umožňují dálkový přístup. Vzhledem k velkému rozsahu není vydané opatření
v celém rozsahu vyvěšeno na úřední desce, ale je možné do něj a jeho odůvodnění fyzicky nahlédnout
na Obecním úřadu obce Oldřišov.
Proti Územnímu plánu Oldřišov vydaného formou opatření obecné povahy nelze podat opravný
prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

……………..……….......
starosta obce
Ing. Petr Toman

razítko obce

………………….………..
místostarosta obce
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Potvrzení o vyvěšení na úřední desce obce a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
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