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IČO: 00288012, dat. schránka: 63bar5k, e-mail: obec.bilovice@seznam.cz, č.ú.:8323701/0100
Bílovice, dne 31.7. 2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín oznamuje vydání Změny č. 1 územního plánu
Bílovice-Lutotín
Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín jako příslušný správní orgán ve smyslu § 6 odst. 5 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4, § 55 odst. 2 stavebního zákona a § 13 a přílohy č. 7
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb.,
o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů,
vydalo na veřejném zasedání dne 21.7. 2017 Změnu č. 1 územního plánu Bílovice-Lutotín.
Změna č. 1 územního plánu Bílovice-Lutotín (dále jen „Změna č. 1“) je rozdělena
do dvou částí (výrok a odůvodnění):
I.
Výrok Změny č. 1 obsahuje textovou a grafickou část. Grafickou část tvoří:
I.2.a. Výkres základního členění území
I.2.b. Hlavní výkres
I.2.c. Výkres veřejně prospěš. staveb, veřejně prospěš. opatření a asanací
I.2.d. Koncepce technické infrastruktury

II.
II.2.a.
II.2.b.
II.2.c.

1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000

Odůvodnění Změny č. 1 obsahuje textovou a grafickou část. Grafickou část tvoří:
Koordinační výkres
1 : 5 000
Výkres širších vztahů
1 : 50 000
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
1 : 5 000

Změna č. 1 je k nahlédnutí na Odboru územního plánování a památkové péče, oddělení územního
plánování Magistrátu města Prostějova (3. patro přístavby radnice, dveře č. 403), nám. T. G. Masaryka
130/14, Prostějov, na Obecním úřadu Bílovice-Lutotín, Bílovice 39, 798 41 Kostelec na Hané a
na http://www.bilovice-lutotin.cz (www stránka obce).
Proti Změně č. 1 územního plánu Bílovice-Lutotín, vydané formou opatření obecné povahy nelze
podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky,
t.j.: 15.8.2017

Ing. Miroslav Hochvald
starosta obce
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Úřední deska Obecního úřadu Bílovice-Lutotín
(klasická a elektronická úřední deska)

Vyvěšeno: 31.7.2017

Sejmuto: ................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí
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