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Veřejná vyhláška
OZNÁMENI

O VYDÁNi

Územního plánu Žermanice formou opatření obecné povahy
Zastupitelstvo
obce Lermanice
v souladu
pozdějšlch předplsů (dále jen .správnl rád)

s ust.§

173

zákona

č.500/2004

Sb.,správní

rád,

ve znění

oznamuje,
že na svém zasedánl

dne 26 01. 2012 usnesen lm

č.t O.

jako přlslušný správní orgán ve smyslu ustanoveni § 6 odst5 písm.c) zákona č.18312006 Sb.,
o
územním plánováni a stavebnlm řádu (stavebnl zákon), ve zněnl pozdějších pfedpisů (dále jen .stavební
zákon"), za použiti ust.§ 43 odst4) stavebnlho zákona, v souladu §§ 171 až 174 správní rád a ust. § 13 a
prífohy Č 7 vyhlášky č.500/2006 Sb , o územně analytických podkladech. územně plánovací dokumentaci a
způsobem evidence územně plánovací činnosti a ve spojení s ust. § 188 odst.3 stavebního zákona).
vydalo
Územní

pl n Žennaníce

formou

opatření

obecn

povahy

V souladu s ust § 173 odst 1 správního řádu nabývá Územnl plán Lermanice vydaný formou opatření
obecné povahy ůčmnosn patnáctým dnem po dni vyvě enl veřejné vyhlášky. Tato vefejná vyhláška bude
vyvěšena
na úřednl desce obce Žerrnamce a na Maglstrátě města Frýdku-Mlstku.
V souladu s ust § 20 odst.1 stavebního zákona se za den vyvě enl považuje den. ve kterém byla plsemnost
vyvěšena nejpozději
Do opatření obecné povahy Územního plánu Žerrnanice a jeho odůvodněni a dokladové dokumentace, může
každý dle ust. § 173 odst.1 správnlho rádu a v souladu s ust. § 165 stavebnlho zákona, nahlédnout
u
správnlho orgánu. který opatfení obecné povahy vydal - Obec Žerrnanice. Do opatřeni obecné povahy
Ůzemnlho plánu Lermanice je dále možno nahlédnout na Magistrátě města Frýdku-MIstku, odbor územnlho
rozvoje a stavebnlho řádu (u pofizovatele) a na internetových stránkách
na adrese www.obeczermanice.cz.
pod odkazem Územnl plán Žermanice
Územnl plán Žermaruce cpatřený záznamem o účinnosti bude poskytnut Stavebnlmu úřadu Frýdek-MIstek,
Magistrátu
města Frýdku-Místku.
odboru územnlho
rozvoje a stavebnlmu
rádu a
Krajskému
úřadu
Moravskoslezského
kraje, odboru územního plánováni. stavebniho rádu a kultury.

Mgr. Světlana SiPU~á-
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Tato veřejná vyhláška byla vyvě ena 15 dni na úřední desce Obecního
Frýdku-MIstku a zveřejněna zpusobem umožňujlcl dálkový přístup.
Vyvěšeno dne'
Sejmuto dne

tf.. 1. U)1V

Vyvěšeni a sejmuti zveřejnění

I O: 004942 -9

úřadu Žermamce a Maglstrátě města

tel. :/fa,:

umožňujlct

9 421 O 17

dálkový přlstup provedl:.
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e-mail: ouzermanicevoln.cz

