Obec Starý Jičín
Č.j…..

Na Starém Jičíně dne ………

Návrh opatření obecné povahy
Zastupitelstvo obce Starý Jičín jako příslušný správní orgán ve smyslu 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 § 43 odst. 4 tohoto zákona
vydává
v souladu s § 13 a přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění
pozdějších předpisů a dále za použití ustanovení § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PRO OBEC STARÝ JIČÍN

obsahující:
- I.1 textová část (výrok)
- grafická část:
Číslo výkresu

Název výkresu

Měřítko výkresu

I.3.a)
Výkres základního členění území
1 : 5 000
I.3.b)
Hlavní výkres
1 : 5 000
I.3.c)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
1 : 5 000
přičemž obě části jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy

Odůvodnění
obsahující:
- II.1. textová část
- grafická část:
Číslo výkresu

Název výkresu

Měřítko výkresu

II.2.a)
Koordinační výkres
1 : 5 000
II.2.c)
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
1 : 5 000
přičemž obě částí jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy
- III. Úplné znění Územního plánu pro obec Starý Jičín po změně č. 1

Poučení

Proti opatření obecné povahy, nelze podat opravný prostředek dle ust. § 173 odst. 2 zákona
č 500/2004 Sb., správní řád.
V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a § 55c stavebního zákona nabývá Změna č. 1 územního
plánu pro obec Starý Jičín účinnosti dnem doručení změny územního plánu a úplného znění
územního plánu po této změně, tedy 15 dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky, tj. …………

......................................
Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

......................................
Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce

razítko obce a podpisy

