O BEC B LAZICE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Blazice 70, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Tel: 573 388 025, e-mail: starosta@blazice.cz, www.blazice.cz
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V Blazicích 21.8.2012

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o vydání opatření obecné povahy č. 1/2012, kterým se vydává
Územní plán Blazice
Zastupitelstvo obce Blazice v souladu s ustanovením § 173, odst.1 zákona č.500/2004 Sb.,správní řád, ve znění pozdějších
předpisů
oznamuje
jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6, odst.5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43, odst. 4 stavebního zákona,
v souladu s ustanovením § 171 až 174 správního řádu, ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, že na svém
řádném veřejném jednání dne 17.8.2012 usn.č. 3/2012
vydalo
Opatření obecné povahy č. 1/2012

Územní plán Blazice
Opatření obecné povahy se týká projednání, vyhodnocení a vydání Územního plánu Blazice, který řeší správní území obce
Blazice, katastrální území Blazice.
Do opatření obecné povahy, jeho odůvodnění a dokladové dokumentace, může každý, v souladu s ustanovením § 173,
odst.1 správního řádu a v souladu s ust. § 165 stavebního zákona, nahlédnout na Obecním úřadě v Blazicích, a na
Městském úřadě v Bystřici pod Hostýnem, na odboru územního plánování a stavebního řádu, objekt předzámčí - Pod
Platany 2, pravé křídlo, 1. poschodí vpravo, dveře č. 18. Úplné znění opatření obecné povahy je rovněž zveřejněno zároveň
s touto veřejnou vyhláškou, a to také způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://www.blazice.cz, resp. na
adrese: http://www.mubph.cz/
Opatření obecné povahy Územní plán Blazice nabývá v souladu s ustanovením § 173, odst.1 správního řádu účinnosti
patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
Územní plán opatřený záznamem o účinnosti bude poskytnut stavebnímu úřadu Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem,
Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, úřadu územního plánování Městského úřadu v Bystřici pod
Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem a Krajskému úřadu Zlínského kraje.

Bc. Martin Nezdařilík v.r.

otisk úředního razítka

starosta obce Blazice

Tato veřejná vyhláška je vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu v Blazicích a v Bystřici pod Hostýnem a to také způsobem umožňujícím dálkový
přístup (na adrese: http:/www.blazice.cz, a na adrese: http://www.mubph.cz/).
Lhůta pro vyvěšení je od 22…8…2012. do 7.9.2012
Datum vyvěšení:
Datum sejmutí:

Vyvěšení a sejmutí zveřejnění umožňující dálkový přístup provedl:
razítko + podpis:

