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Veřejná vyhláška
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Zastupitelstvo obce Lazinov, v souladu s ustanovením § 173 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů
oznamuje
jako příslušný správní orgán podle § 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 171 a následujících zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, na zasedání dne 15. 8. 2014
vydání

opatření obecné povahy - územní plán Lazinov.
Opatření obecné povahy se týká všech vlastníků pozemků a staveb ve správním území obce Lazinov,
dotčených územním plánem.
Do opatření obecné povahy - územního plánu Lazinov a jeho odůvodnění, může každý v souladu
s ustanovením § 173 odst.1 správního řádu nahlédnout na Obecním úřadu Lazinov. Úplné znění opatření
obecné povahy - územního plánu Lazinov je rovněž zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup
na adrese: http://www.lazinov.cz/
Zastupitelstvo obce Lazinov ověřilo v souladu s § 54 odst.2 stavebního zákona, že územní plán není
v rozporu s politikou územního rozvoje, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského
úřadu.
Územní plán Lazinov po nabytí účinnosti nahrazuje v plném rozsahu doposud platný územní plán
sídelního útvaru Lazinov včetně jeho změn a souvisejících právních předpisů.
Lhůta pro vyvěšení:
Oznámení o vydání opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obce
Lazinov. Podmínkou účinného oznámení je i to, aby bylo v této lhůtě, po kterou bude vyvěšena veřejná
vyhláška, zveřejněno celé opatření obecné povahy - územní plán Lazinov, též způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky a nelze proti
němu podat opravný prostředek.
Ing. Pavel Novotný
starosta obce

Miroslav Holas ml.
místostarosta

razítko obce

Vyvěšeno dne: ………….
Sejmuto dne: ……………
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: …………… .
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení o vydání opatření obecné povahy.

