Obecní úřad Úmyslovice
Úmyslovice 58, 290 01 Poděbrady
tel.: 325 652 020, e–mail: umyslovice@quick.cz
___________________________________________________________________________
č.j.: 2/2015/ÚP
Úmyslovice, dne 23.7.2015

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o vydání

Územního plánu Úmyslovice
formou Opatření obecné povahy

Zastupitelstvo obce Úmyslovice v souladu s ust. § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

o z n a m u j e,
že na svém zasedání dne 23.7.2015 usnesením č. 7/2015 jako příslušný správní orgán ve
smyslu ust. § 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
ust. § 43 odst. (4) a § 54 odst. (2) stavebního zákona, v souladu §§171 až 174 správní řád a
ust. § 13 a přílohy 7 vyhl. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších
předpisů

v y d a l o,

Územní plán Úmyslovice
formou Opatření obecné povahy.
(O vydání Územního plánu Úmyslovice rozhodlo zastupitelstvo obce Úmyslovice na svém
zasedání dne 23.7.2015 usn. č. 7/2015.)
Opatření obecné povahy obsahuje výrok a odůvodnění (4 listů formátu A4). Nedílnou
součástí výroku opatření obecné povahy je dokumentace územního plánu, která obsahuje
textovou část Územního plánu Úmyslovice – (15 stran formátu A4) a grafickou část
sestávající ze 3 výkresů : 1 Výkres základního členění území v měř. 1 : 5 000; 2 Hlavní
výkres v měř. 1 : 5 000; 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací v měř. 1 :
5 000. Nedílnou součástí odůvodnění opatření obecné povahy je odůvodnění Územního plánu
Úmyslovice (23 stran formátu A4) a grafickou část sestávající ze 3 výkresů: 4 Koordinační
výkres
v měř.
1
:
5 000;
5
Výkres
širších
vztahů
v
měř.
1 : 50 000; 6 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu v měř. 1 : 5 000.
Vzhledem k rozsahu není možné zveřejnit na úřední desce celý obsah opatření obecné
povahy.

Do úplného znění Územního plánu Úmyslovice lze nahlédnout po dobu vyvěšení této
vyhlášky:
- na webových stránkách obce Úmyslovice (www.umyslovice.cz)
- na Obecním úřadu Úmyslovice, Úmyslovice 58, 290 01 Poděbrady
Územní plán Úmyslovice opatřený záznamem o účinnosti bude uložen ve smyslu § 165 odst.
(1) stavebního zákona:
- na Obecním úřadu Úmyslovice, Úmyslovice 58, 290 01 Poděbrady
- na Městském úřadu Poděbrady, odboru výstavby a územního plánování - stavební
úřad, Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
- na Městském úřadu Poděbrady, odboru výstavby a územního plánování – úřad
územního plánování, Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
- na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11,
150 21 Praha 5

Tato veřejná vyhláška bude podle § 173 odst. 1 správního řádu vyvěšena na úřední desce
Obce Úmyslovice po dobu 15ti dnů ode dne vyvěšení.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
Proti opatření obecné povahy nelze dle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný
prostředek.

............................…..
Hana Preislerová
starosta

Vyvěšeno dne: 27.7.2015
Sejmuto dne:
11.8.2015

……………….…
Pavel Burian
místostarosta

