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Magistrát města Mostu
odbor rozvoje a dotací
Radniční 1
434 69 Most
└

┘

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o vydání Změny č. 1 územního plánu Havraň
formou opatření obecné povahy
Magistrát města Mostu, odbor rozvoje a dotací, jako příslušný úřad územního plánování (dále jen
„pořizovatel“) dle ustanovení § 2 odst. 2 písm. a), § 5 odst. 1 a § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“)

oznamuje
podle § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“) vydání Změny č. 1 územního plánu Havraň formou opatření obecné povahy, zpracovaného a
projednaného v souladu s ustanoveními stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 171 až § 174
správního řádu, jehož vydání bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Havraň č. 18/10 ze dne
24. 2. 2021.

Vzhledem k rozsahu Změny č. 1 územního plánu Havraň není možné zveřejnit ji na úřední desce
v plném rozsahu. Ve smyslu ustanovení § 172 odst. 2 správního řádu je opatření obecné povahy
zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách obce Havraň
http://www.ouhavran.cz. Dále je Změna č. 1 územního plánu Havraň vydaná opatřením obecné
povahy v úplném znění k nahlédnutí v úředních hodinách a po předchozí telefonické dohodě
na obecním úřadě Havraň.
Změna č. 1 územního plánu Havraň vydaná opatřením obecné povahy je rovněž k nahlédnutí
v úředních dnech na Magistrátu města Mostu, odbor rozvoje a dotací - Ing. Marie Divišová, kancelář
č. 111 (pouze po telefonické domluvě na č. 476 448 207) a současně je zveřejněn na webových
stránkách města Mostu http://www.mesto-most.cz.
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Změna č. 1 územního plánu Havraň obsahuje:
-

Textovou část Územního plánu Most (obsah dle části I. bodu (1 a 2 ) Přílohy č. 7
k vyhlášce 500/2006 Sb.)
Grafickou část Územního plánu Most (obsah dle části I. bodu (4) Přílohy č. 7 k vyhlášce
500/2006 Sb.)

O d ů v o d n ě n í obsahuje:
-

-

Textovou část odůvodnění Územního plánu Most (obsah dle části II. bodu (1) Přílohy č. 7
k vyhlášce 500/2006 Sb.)
Grafickou část odůvodnění Územního plánu Most (obsah dle části II. bodu (2) Přílohy č. 7
k vyhlášce 500/2006 Sb.)

Poučení
Změna č. 1 územního plánu Havraň vydaná formou opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým
dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.
Proti opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst. 3 správní řádu podat opravný prostředek.

Ing. Iva Mazurová
vedoucí odboru rozvoje
a dotací
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