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MĚSTSKÝ ÚŘAD RÝMAŘOV
Odbor stavební úřad – úřad územního plánování
náměstí Míru 230/1, 79501 Rýmařov
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Spisová značka
STU 4523/2012 JAG / 32

Č.J.
MURY 24745/2015

Vyřizuje 
Ing. Monika Holíčková

Telefon / Fax
554 254 302 / 554 254 310

E-mail:
holickova@seznam.cz


Datum

08.10.2015


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MALÁ ŠTÁHLE
Zastupitelstvo obce Malá Štáhle se usneslo dne 07.10.2015 na jednání zastupitelstva č. 9 usnesením č. 2 vydat, v souladu s § 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 ustanovení § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona, v souladu s ustanovením §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a dále v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. 
formou opatření obecné povahy č. 1/2015
ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MALÁ ŠTÁHLE.
Podle § 172 odst. 2 správního řádu oznamujeme, že vzhledem k rozsahu opatření obecné povahy – Změny č. 1 územního plánu Malá Štáhle, kdy není možno celý obsah zveřejnit na úřední desce, je opatření obecné povahy připraveno k nahlédnutí od data zveřejnění této vyhlášky po dobu 15 dnů na Městském úřadě Rýmařov, odboru stavební úřad – úřadu územního plánování (náměstí Svobody 5, 795 01 Rýmařov, kancelář č. 201) a na obecním úřadě v Malé Štáhli (Malá Štáhle 26, 795 01 Rýmařov).
Dále je opatření obecné povahy – Změna č. 1 územního plánu Malá Štáhle  - připraveno k nahlédnutí také na webových stránkách Městského úřadu Rýmařov www.rymarov.cz (Městský úřad/ územní plánování/ aktuálně projednávaná územně plánovací dokumentace/ Změna č. 1 územního plánu Malá Štáhle). 
Podle § 173 odst. 1 správního řádu nabývá Změna č. 1 územního plánu Malá Štáhle účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 
Změna č. 1 územního plánu Malá Štáhle včetně dokladů o pořízení bude v souladu s ust. § 165 odst. 1 stavebního zákona uložena u obce, pro kterou byl pořizován, tj. u obce Malá Štáhle a bude poskytnuta stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování (náměstí Svobody 5, 795 01 Rýmařov) a krajskému úřadu.
Proti Změně č. 1 územního plánu Malá Štáhle vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu). 
„otisk razítka“

Ing. Monika Holíčková
referentka odboru stavební úřad 

Vyvěšeno na úřední desce dne:………………….….……………….Sejmuto z úřední desky dne:………………………………………
Uveřejněno na webových stránkách dne: ……….....………….Sejmuto z webových stránek dne: ………………….............


