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lnformace k veřejné vyhlášce

opatření obecné povahy o vydání zmény č.1 a zmény č,2

nrlr""iho plánu předslaviceo úplné znění územního plánu
předslavice

obec předslavice

sděluje,

Zastupitelstvo obce Předslavice, příslušné podle § 6 odst, 5 písrn, 
") 

,ý.o:u č, 183/2006 Sb,,

o územním plánování a stavebním rádu (siavebni zákon) , zi použití § 43 odst, 4 stavebního

zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb,, o úzómně analytických podkladech,

územně plánovací áoilu*.n,*i a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a

následující ch zákonač. 500/2004 Sb., .prau"i řád, vydalo dne 27,záíí 20118 Zrrgělrl,i č"1 a

Změnu č.2 územníio planu předslavic" fo.-o., opatření obecné povahy,

Proti Změně č.1 a Změné ě,2 územnimu plánu Předslavice, vydaných !:,_":y opatření obecné

povahy, nelze podat opravný prostředek Č§ iil odst, 2 zákonač, 500/2004 Sb,, sprá,T ní řád),

Zména č.1 a Zména č.2 územního plánu Plť.]":"e, úplné znéni úzernnítto piánu

předslavice po vydánízmé.ny č.1 a zinúny č.2 Úp předslavice jsou doručovány veřejnou'

vyhláškou. Zmény;1";r*íi piea.taňe nabývají účinnosti dnem jejich doručení a dnem

doručení úplného znění ÚP Předslavice,

Zastupitelstvo obce Předslavice sděluje, že z důvodu

vyhláiek není možno je v celém rozsahu a v úplnérn

úiední desce je vzhledem k rozsahu zveřejněna pouze

vyhlášek.

velkého lozsahu těchto veřejných

znéni zveíejnit rra úř,ední desce, Na
první a poslední stránka vei,ejných

Proto postupujeme dle §172 odst.(2) zákona ě.5Oal2O04 Sb, (správní řád), Z,ména č,1 a č,2

územního plánu předslavice a úplné znění územního plánu předilavice, jsou v celém rozsalrti
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včetněodůvodněniZménzveřejněnyzpůsobem'umožňujícídálkovýpřístupelektronícké
úřední desce obce Předslavice lrttp :/www,predslavice,czluredni-deskai

Zároveň jsou v celém rozsahu k nahlédnutí na obecním úřadu v Předslavicích,

OBEC PŘED§LAVICÉ (%=é,|
:az oi-iolYne _ Ing. Jana Chvostová'

lčO: 00251 691 
starostkíobcePředslavice

Vyvěšeno dne: 21. 10.201 8

Sejmuto dne: 8.11.2018
Zveřejněno 

"p,irou.* 
rr.ožňujícím dálkový přístup : od 21,10, 2018 do 8,11,2018

{k:(frr;ó;;* kteqý potvrzuje vyvěšení a sejmutí : ouulr|§Effitcr
tčo: 002 51 691

Obdrží:
Obec Předslavice (vyvěšení oznámení)
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