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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 01/2018 

- ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ BEČVA 

 

Zastupitelstvo obce Dolní Bečva jako orgán obce příslušný podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) 

zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „stavební zákon“)  

 

oznamuje, 

 

že na zasedání dne 24.9.2018 usnesením č. 20/09/2018-ZO-U v souladu s ust. § 173 odst. 1 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) za použití 

ustanovení § 54 odst. 2 a  § 43 odst. 4 stavebního zákona a dle § 171 a následujících správního řádu  

 

vydalo 

 

Změnu č. 1 územního plánu Dolní Bečva formou opatření obecné povahy č. 01/2018. 

 

Opatření obecné povahy č. 01/2018 – Změna č. 1 územního plánu Dolní Bečva obsahuje tyto části: 

I.A Změna č. 1 územního plánu Dolní Bečva – NÁVRH - textová část 

I.B Změna č. 1 územního plánu Dolní Bečva – NÁVRH - grafická část 

II.A Změna č. 1 územního plánu Dolní Bečva – ODŮVODNĚNÍ - textová část 

II.A/1 Změna č. 1 územního plánu Dolní Bečva – ODŮVODNĚNÍ - textová část – úplné znění 

II.B Změna č. 1 územního plánu Dolní Bečva – ODŮVODNĚNÍ - grafická část  

III. Stanovisko k návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Dolní Bečva na základě ust. 
§ 10i zákona o posuzování vlivů na ŽP č.j. KUZL 66952/2016 

 

V návaznosti na návrh změny č.1 územního plánu Dolní Bečva bylo zpracováno Úplné znění po 

vydání změny č. 1 ÚP Dolní Bečva. 
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Toto oznámení o vydání opatření obecné povahy se v souladu s ustanovením § 173 v odst. 1 

správního řádu vyvěšuje na úřední desce obce Dolní Bečva a na úřední desce Městského úřadu 

Rožnov pod Radhoštěm a současně způsobem, umožňujícím dálkový přístup. 

V souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu nabývá opatření obecné povahy účinnosti 

patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.  

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění lze nahlížet u pořizovatele, t.j. na MěÚ Rožnov pod 

Radhoštěm, odboru výstavby a územního plánování, Letenská 1918, kancelář č. 214 a na Obecním 

úřadě Dolní Bečva po celou dobu vyvěšení této veřejné vyhlášky. 

Úplné znění opatření obecné povahy č. 01/2018 je rovněž zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový 

přístup na adrese www.roznov.cz / Městský úřad / odbory a oddělení / odbor výstavby a územního 

plánování / územní plánování / územní plán obce Dolní Bečva. 

Ve smyslu § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný 

prostředek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………     ……….……………………….. 

     Bc. Pavel Mana           Ing. Pavla Novosadová 

          starosta                    místostarosta  
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