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Veřejná vyhláška
Oznámení opatření obecné povahy
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor regionálního rozvoje a stavební úřad jako příslušný
úřad územního plánování a pořizovatel Územního plánu Ostravice dle § 6 odst. (1) písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“), oznamuje v souladu s ustanovením § 173 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a za použití ust. § 43 odst. (4) stavebního zákona

opatření obecné povahy, kterým se vydává Územní plán Ostravice.
O vydání uvedeného opatření obecné povahy rozhodlo v souladu s ust. § 6 odst. (5) písm. c)
stavebního zákona Zastupitelstvo obce Ostravice na svém zasedání konaném 7. září 2015 usnesením
č. 6/8.
Toto opatření obecné povahy se týká všech vlastníků pozemků a staveb dotčených Územním
plánem Ostravice.
Do úplného znění opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý v souladu s ust. § 173
odst. (1) správního řádu nahlédnout na odboru regionálního rozvoje a stavebním úřadu Městského
úřadu Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí č.p. 9, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí a na Obecním úřadu
Ostravice a na stavebním úřadu Obecního úřadu Ostravice, Ostravice č.p. 577, 739 14 Ostravice a
na webových stránkách obce Ostravice – www.obec-ostravice.cz.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení této veřejné vyhlášky.
Proti opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. (2) správního řádu podat opravný prostředek.
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Tato vyhláška se dle ust. § 25 odst. (2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád zveřejňuje též
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
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