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MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE
ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE
779 11 OLOMOUC, HYNAISOVA 34/10
Č. j. SMOl/OKR/19/3092/2009/Šn
V OLOMOUCI DNE 30.7.2013
Vyřizuje: Ing.arch. Libor Dašek, 5. nadz. podl., dv. č. 5.39, tel. 588488393, libor.dasek@olomouc.eu

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o vydání Souboru změn č. 3a Územního plánu obce Horka nad Moravou
opatřením obecné povahy č. 1/2013
Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje, jako úřad územního plánování podle
ust. § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), který v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona
pořizuje na žádost obce změnu územního plánu obce, oznamuje v souladu s ustanovením § 173
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a ve smyslu
§ 20 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“), že Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou na svém zasedání dne
15.7.2013 usnesením č. 28, jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c)
stavebního zákona, za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7
vyhlášky č. 500/2006, o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících správního řádu, ve spojení s ustanovením
§ 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona, vydalo

Souboru změn č. 3a Územního plánu obce Horka nad Moravou
opatřením obecné povahy č. 1/2013.
V souladu s ust. § 173 odst.1 správního řádu nabývá toto opatření obecné povahy účinnosti
patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Opatření obecné povahy se týká všech vlastníků
pozemků a staveb v území řešeném Souborem změn č. 3a Územního plánu obce Horka nad Moravou.
Do opatření obecné povahy č. 1/2013 - Souboru změn č. 3a Územního plánu obce Horka nad
Moravou může každý nahlédnout na Obecním úřadě Horka nad Moravou, nám. Osvobození 16/46,
783 35 Horka nad Moravou a na Magistrátu města Olomouce odboru koncepce a rozvoje, Hynaisova
34/10, 779 11 Olomouc a také způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce obce na
adrese: http://www.horka.cz.

Ing. Radek Dosoudil
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Magistrátu města Olomouce

Vyvěšeno dne: ……………………

Sejmuto dne: ……………………

Potvrzení orgánu, který listinné vyvěšení a sejmutí provedl o správnosti vyznačených údajů a potvrzení o vyvěšení
umožňující dálkový přístup na elektronické úřední desce v téže lhůtě:

