NAD osTRAvIcI
nmsrgcf úŘAD rnÝmnrr
A STAVEBNÍ ÚŘeP
ODBOR RBCIONÁLNÍHO ROZVOJE
Náměsti čp. 3

zss

rt pnÝpLANT

NAD

osTRAvIcI
lilffifl ilililliltilffi ilililililililtilffi

vÁš popts zN.:

ilil

lfr

OBECNÍ uŘan

ZE DNE:

NAšBzN,: MUFO 27232/2015
MUFO_S 1608/2011
Sp.Zn:
vyŘtzu.rg: Ing.arch. Blarrka Toflová
558 604 150
TEL.:
558 676 279
FAX:
btoflova@frydlantno.cz
E-MAIL:
DATUM

[

v O§TRAYICI, okr. F-M

l0.09.2015

Veřejná vyhláška
Oznámení opatření obecné povahy
Úřad jako PřísluŠný
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor regionálního rozvoje a stavební
(1) písm, c) zákona
6
odst.
úřad územního píánování apoíuovatel územního plánu Ostravice dle §
(dále jen
ě. 183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním řádu, ve znénípozdějŠÍchPředPisŮ
173 odst. (1) zákona č,500/2004 Sb"
,,stavební zákon"), oznamuje vsouladu sustanovením §
(4) stavebního zákona
správní řád, ve znénipozdějii"h pr"dpisů., azapouŽití ust, § 43 odst.

opatření obecné povahyo kterým

se

vydává Územní plán ostravice,

ust, § 6 odst, (5) písm, c)
7. záři2015 usnesením
stavebního zákonaZastupitelswo obce Ostravice na svém zasedáníkonaném

O vydání uvedeného opatření obecné povahy rozhodlo v souladu

s

ě. 6/8.

dotčených Územním
Toto opatření obecné povahy se týká všech vlastníkůpozemků a staveb
plánem Ostravice.

s ust, §
Do úplnéhoznění opatření obecné povahy a jeho odůvodnění miňe kaŽdý v souladu

173

a stavebním Úřadu Městského
oost. it) správního Íádu nahlédnout na od-bo- regionálního rozvoje
na Obecním úřadu
uradu'riyálant nad Ostravicí, Náměstí č,p. 9, 73ó Ií Frýdllt nad Ostravici a
14 Ostravice a
ostravice a na stavebním úřadu obecního úřadu Ostravice, Ostravice é,p.577.,739
_ www,obec-ostravice.cz ,
na webových stránkách obce Ostravice
/,rirr r/n,' /al

h, /rs l a'rs

této veřejné vyhlášky,
opatření obecné povahy nabýváúčinnosti patnáctýmdnem po vyvěšení

proti opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. (2) správního řádu podat opravný prostředek,

Ing. arch. Blanka Toílová, v.r.
vedoucí odboru regionálního rozvoje
a stavebního úřadu
,,

otisk úředního razítka "

naNrovxí spo.rnNí:
Komerčni barůa a,s,
pobočka Frýdek-Mistek
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Tato vyhláška se dle ust. § 25 odst. (2) zákona č.500i2004 Sb., správní řád zveřejňuje
způsobem umožňujícímdálkový přístup.

Vyvěsit do 28.9.20]5
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