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Veřejná vyhláška- Oznámení vydání Územního plánu Svratouch

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENí

vydání Územního plánu Svratouch
Zastupitelstvo obce Svratouch jako příslušný orgán podle § 6 odst. 5 písmo c) zákona Č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, za
použití § 43 odst. 4, § 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 a § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném
znění na svém veřejném zasedání dne 14.9.2010 usnesením číslo 58/2010

vydalo

Územní plán Svratouch
Územní plán Svratouch je pořízen pro celé správní území obce Svratouch v rozsahu k.ú.
Svratouch. Územním plánem je navržena koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje
jeho hodnot. Je navržena urbanistická koncepce, zejména vymezení ploch s rozdílným
využitím, dále koncepce uspořádání krajiny včetně ploch s navrženo u změnou využití,
koncepce veřejné infrastruktury, včetně vymezení ploch a koridorů pro dopravní a technickou
infrastrukturu, vymezení zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch přestavby, ploch a
koridorů pro veřejně prospěšné stavby a pro veřejně prospěšná opatření. Územní plán obce se
stane rozhodným nástrojem pro rozhodování v území a regulaci zájmů stavebníků.
Bankovní spojení: Česká spořitelna1144912329/800
IČ: 00271004
DIČ: CZ00271 004

Územní plán Svratouch vydaný formou opatření obecné povahy se týká všech vlastníků
pozemků a staveb ve správním území obce Svratouch.
Do územního plánu Svratouch může dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu a v souladu
s § 165 stavebního zákona každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné
povahy vydal. Do Územního plánu Svratouch je možné nahlédnout v listinné podobě na
Obecním úřadě Svratouch a Městském úřadě Hlinsko, stavební úřad - úsek územního
plánování
a GIS s na internetových
stránkách
města
Hlinska
na adrese
http://www.hlinsko.czlmestsky -uradluzernni -planovani/platne-dokumenty -up
pod obcí
Svratouch.
Územní plán Svratouch, vydaný formou opatření obecné povahy nabývá podle § 173 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné
vyhlášky dne 30.9.2010. Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Obecního
úřadu Svratouch a Městského úřadu Hlinsko.
Poučení:
Proti Územnímu plánu Svratouch vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat
opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).
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