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korespondenci

oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Krisýna Navrátilová, dveře č. 5.38
oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Marek Cerný

Telefon:

E_mail:

588 488 396

krisýna.navratilova@olomouc.eu

vEŘEJNÁ vYHLÁŠru
Uzemní plán Majetín
Oznámení o vydání opatření obecné povahy
Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje vsouladu sustanovením $ l73 zákona ě.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád") a ve smyslu $ 20
ákona ě. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen ,,stavební zákon")

oznamuje,
Že Zastupitelstvo obce Majetín na svém zasedrínídne

l2.3.20l8

jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení $ 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za pouŽití
$ 43 odst. 4 stavebního zákona, $ 13 a přílohy ě. 7 vyhlášky č. 500/200ó, o územně analytických
podkladech' územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, $ l7l a
následujících správního řádu, ve spojení s ustanovením $ l88 odst.3 a 4 stavebního zákona, vydalo

Územní plán Majetín
opatřením obecné povahy č. 1/2018.
V souladu

l73 odst.l správního řádu nabýá toto opatření obecné povahy účinnostipatnácým
dnem po dni vyvěšeníveřejné vyhlášky. opatření obecné povahy se ýká všech vlastníkůpozemků
a staveb v úzpmi řešeném Uzemním plánem Majetín.
s ust' $

Do opatření obecné povahy - Uzemní plán Majetín můŽe kaŽdý nahlédnout na obecním úřadě obce
Majetín, Lipová 25,75l 03 Majetín' a na Magistnitu města olomouce, odboru koncepce a rozvoje,
flynaisova I 0, Olomouc.
Udaje o Uzemní plán Majetín jsou rovněž zveřejněny způsobem umoŽňujícím dálkový přístup -na
stránkách obce Majetín - wlvw.majetin.cz.

Ing. Marek černý
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