MĚSTO POTŠTÁT
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o vydání

ZMĚNY Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE
POTŠTÁT
Zastupitelstvo města Potštát schválilo na svém 19. veřejném jednání, které se konalo dne
29.10.2013, vydání Změny č. 5 územního plánu obce Potštát.
Zastupitelstvo města Potštát dle § 6 odst.5 písm.c) stavebního zákona formou opatření
obecné povahy, v souladu s § 43 odst.4 stavebního zákona a § 171 a násl. zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) tímto
Vydává
Změnu č. 5 územního plánu obce Potštát.

Předmětem změny č. 5 územního plánu obce Potštát je vymezení dvou zastavitelných ploch
pro rodinné domy v k.ú. Padesát Lánů.

Změna č.5 územního plánu obce Potštát vydávaná formou opatření obecné povahy obsahuje
výrok a odůvodnění..
Změna č. 5 ÚPnO Potštát (výrok) obsahuje - textovou část a grafickou část, kterou tvoří
výkresy:
B.2Hlavní výkres
1:5000
B.3 Komplexní urbanistický návrh, doprava
1:2000
B.4 Vodní hospodářství
1:2000
B.5 Energetika, spoje
1:2000
B.6 Územní systém ekologické stability
1:5000
1:5000
B.8 Veřejně prospěšné stavby
Odůvodnění změny č. 5 č. ÚPo Potštát obsahuje textovou a grafickou část, kterou tvoří
výkres:
B.7 Vyhodnocení záboru půdy
1:5000

Toto oznámení o vydání Změny č. 5 územního plánu obce Potštát, v souladu s § 173 odst.1
správního řádu a § 20 odst.2 stavebního zákona, se vyvěšuje na úřední desce MěÚ Potštát a
pro dálkový přístup je zveřejněno na webových stránkách obce www.potstat.cz .

Do opatření obecné povahy a jejího odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu,
který opatření obecné povahy vydal - na Městském úřadě Potštát , Zámecká 1, 753 62 Potštát
a to každý pracovní den po celou provozní dobu a na webových stránkách obce
www.potstat.cz.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Karel Galas
starosta města Potštát

Datum vyvěšení: ............................................

Datum sejmutí: …………………................

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od: ………………………..…….

V elektronické podobě
zveřejněno do: ……………………………

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

