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Veřejná vyhláška

ozNÁMENí vyDÁNÍ oplrŘExÍ oBECNE povAHy č.ltzltl
územního plánu Huštěnovice

Zasfupitelstvo obce Huštěnovice v souladu s ust. § l73 zákonač.50012004 Sb., správnířád,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád")

oznamuJe,

že na svém zasedáni dne 20.10.2011 usnese ním č.6 l EOb 3

jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.l83/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen,,stavebnizákon"),zapoužiti ust. § 43 odst.4 stavebního zákona, vsouladu s §§ 171 až
174 správniřáda ust. § 13 apřílohy ě.7 vyhlášky ě.50012006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

vydalo opatření obecné povahy územní plán Huštěnovice

Ú zemní plán j e zpr ac ov án pro správn í inemí obce Huštěnovice

V souladu s ust. § 173 odst.l správního řádu nab;ývá opatření obecné povahy územního plánu
Huštěnovice účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Tato veřejná
vyhláška bude vyvěšena na úřední desce irrtěÚ Uherské Hradiště (pořizovatel) a obecního
úřadu Huštěnovice.
V souladu s ust. § 20 odst.l stavebního zákona se za den vyvěšení považuje den, ve kterém
byla písemnost vyvěšena nejpozději.



Do opatření obecné povahy územního plánu Huštěnovice, jeho odůvodnění a dokladové
dokumentace, může každý dle ust. § 173 odst.l správního řádu a v souladu s ust. § 165
stavebního zákona, nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. Do
opatření obecné povahy územního plánu Huštěnovice je dále možno nahlédnout v listinné
podobě na Odboru architektury, plánování a rozvoje MěÚ Uherské Hradiště a na
intemetových stránkách na úřední desce na adresách :

http ://tvww.mesto-ub.cz, http.//wralryůuslcrrovlee.czl

Územni plrán opatřený záznamem o účinnosti bude poskytnut Stavebnímu uřadu města
Uherské Hradiště, Úřadu územního plánování MěÚ Uherské Hradiště a Krajskému uřadu
Zlínského kraje.

Aleš Richtr
starosta obce

Tato veřejná vyhláška byla vyvěšena 15 dní na uřední desce Obecního úřadu Huštěnovice a
Městského uřadu Uherské Hradiště. Rovněž byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup.

Vyvěšeno dne: 24.10.20ll

Sňato dne: 10.11.2011

Vlvěšení a snětí zveřejnění umožňující dálkový přístup provedl :
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