OBEC ZVĚSTOVICE
Zvěstovice 16, 582 82

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZVĚSTOVICE
Zastupitelstvo obce Zvěstovice, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití
ustanovení § 43 odst. 4 zákona 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 č. 500/2004 Sb., správní řád, vydalo na svém zasedání
dne 21.prosince 2011 územní plán Zvěstovice.
Návrh územního plánu je rozdělen do dvou částí :
1. Územní plán se skládá z textové a grafické části.
Textová i grafická část územního plánu Zvěstovice je nedílnou součástí opatření obecné
povahy. Grafickou část územního plánu Zvěstovice tvoří výkres základního členění území –
list 1.1 a 1.2 – M 1:5 000, hlavní výkres – list 2.1 a 2.2 – M 1:5 000, výkres veřejně
prospěšných staveb, opatření a asanací – list 3.1 a 3.2 – M 1:5 000 a výkres veřejné
technické infrastruktury – list 4.1 a 4.2 – M 1:5 000.
2. Odůvodnění se skládá z textové části zpracované projektantem a pořizovatelem a grafické
části. Všechny části jsou součástí odůvodnění územního plánu Zvěstovice. Grafickou část
územního plánu Zvěstovice tvoří koordinační výkres – list 5.1 a 5.2 - M 1:5 000, výkres
předpokládaných záborů půdního fondu – listy 6.1 a 6.2 - M 1:5 000, výkres širších vztahů – M
1:50 000.
Územní plán Zvěstovice bude k nahlédnutí v pracovních dnech minimálně po dobu 15 dnů
ode dne vyvěšení oznámení na Městském úřadě v Havlíčkově Brodě, odboru rozvoje města
a na Obecním úřadu ve Zvěstovicích. Úplné znění návrhu bude současně, v souladu
s ustanovením § 172 odst. 2 správního řádu, zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový
přístup, a to na elektronické úřední desce města Havlíčkův Brod - www.muhb.cz.
Proti územnímu plánu Zvěstovice, vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat
opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).
Oznámení o vydání územního plánu Zvěstovice bude vyvěšeno od 16. ledna 2012 do
31. ledna 2012 na úředních deskách Městského úřadu v Havlíčkově Brodě a Obecního
úřadu ve Zvěstovicích. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po
vyvěšení veřejné vyhlášky.

………………………………
Vladislav Liška
starosta obce

OBEC ZVĚSTOVICE
Zvěstovice 16, 582 82

Vyvěšeno dne : ………………………………………………………….

Sejmuto dne : …………………………………………………………..

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí :

Obdrží :
Městský úřad Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57, 580 01 Havlíčkův Brod, odbor správy a
informatiky (vyvěšení vyhlášky)
Obec Zvěstovice, Zvěstovice 16, 582 82 (vyvěšení vyhlášky)

