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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č.1/2009

Zastupitelstvo obce Doloplazy v souladu s ust. § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
oznamuje,
že na svém zasedání dne 24.2.2009 usnesením č. 12/2009,
jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za
použití ust. § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona a § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti a v souladu § 171 následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a ve spojení
s ust. § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona
vydalo opatření obecné povahy

soubor změn č. 2 Územního plánu obce Doloplazy
V souboru změn se nově stanoví:
v lokalitě zII/1 „Za Kolečkářovem“
zastavitelné území, plocha bydlení s funkčním regulativem BI – obytné území čisté, intenzivní
a nezastavitelné území, plocha ZK - krajinná zeleň
V souladu s ust. § 173 odst.1 správního řádu nabývá opatření obecné povahy soubor změn č. 2
účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena 15
dní na úřední desce a na internetových stránkách Magistrátu města Olomouce ( www.olomouc.eu ) a
obce Doloplazy ( www.doloplazy.cz ).
Do opatření obecné povahy - souboru změn č. 2 ÚPn obce Doloplazy, jeho odůvodnění, včetně
grafické a dokladové části, může v souladu s ust. § 165 stavebního zákona, každý nahlédnout na
Obecním úřadě Doloplazy a na odboru koncepce a rozvoje, Magistrátu města Olomouce, Hynaisova
10, Olomouc.
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