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Veřejná vyhláška

OZNÁMENí O VYDÁNí OPATŘENí OBECNÉ POVAHY č.01/2012

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a ÚP, jako příslušný úřad územního plánování
dle § 6 odst.1 písmeno c) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")

oznamuje

že Zastupitelstvo obce Dolní Bečva podle ustanovení § 6 odst.5 písm.c) stavebního zákona, za
použití ustanovení § 54 odst.2, § 43 odst.4 a dle § 171 a následujících zákona č.500/2004 Sb. ,správní
řád, ve znění pozdějších předpisů na zasedání dne 17.9.2012 usnesením Č. 19/09/12-Z0-U

vydalo

Územní plán Dolní Bečva formou opatření obecné povahy č.01/2012.

Opatření obecné povahy č.01/2012 územní plán Dolní Bečva obsahuje tyto části:

-Územní plán Dolní Bečva návrh-textová část .11, 1.2
-Územní plán Dolní Bečva návrh-grafická část 1.3
-Územní plán Dolní Bečva odůvodnění-textová část 11.1
-Územní plán Dolní Bečva odůvodnění-grafická část 11.2

Toto oznámení o vydání opatření obecné povahy se v souladu s ustanovením § 173 odst.1 správního
řádu a § 20 odst.2 stavebního zákona vyvěšuje na úřední desce Městského úřadu Rožnov pod
Radhoštěm a na úřední desce obce Dolní Bečva 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 tj.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.01/2012 je rovněž zveřejněno způsobem umožňující dálkový
přístup na adrese: www.roznov.cz/Městský úřad-odbor výstavby územního plánování/územní plán
Dolní Bečva.
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Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.
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