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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o vydání Změny č. 1 Územního plánu Vělopolí
formou opatření obecné povahy
Městský úřad Třinec, odbor stavebního řádu a územního plánování (dále jen „pořizovatel“),
věcně příslušný dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu
s ustanovením § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů a ve spojení s ustanovením § 20 stavebního zákona touto
veřejnou vyhláškou vydání Změny č. 1 Územního plánu Vělopolí formou opatření
obecné povahy č. 1/2017.
Zastupitelstvo obce Vělopolí, příslušné dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního
zákona za použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy
č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 až 174 správního řádu,
vydalo na svém XXIV. zasedání dne 31. 07. 2017 Změnu č. 1 Územního plánu Vělopolí
formou opatření obecné povahy.

Obsah vydaného opatření obecné povahy:
ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VĚLOPOLÍ
Textová část Změny č. 1 Územního plánu Vělopolí
Grafická část Změny č. 1 Územního plánu Vělopolí:
1. Základní členění území
2. Hlavní výkres
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Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Expozitura Třinec, č. účtu: 1621-781/0100
IČ: 002 97 313, DIČ: CZ0097313

Textová část odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Vělopolí
Grafická část odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Vělopolí:
7. Koordinační výkres
1 : 5 000
8. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000
Příloha č. 1 Upravené znění textové části ÚP Vělopolí Změnou č. 1 – srovnávací text
s vyznačením změn
Předmětem Změny č. 1 Územního plánu Vělopolí bylo zejména prověření několika
požadavků fyzických osob na převedení pozemků v jejich vlastnictví mezi pozemky určené
k zástavbě, úprava zastavěného území obce dle skutečného stavu a posouzení souladu této
dokumentace s Politikou územního rozvoje ČR a se Zásadami územního rozvoje
Moravskoslezského kraje.
Oznámení veřejnou vyhláškou o vydání Změny č. 1 Územního plánu Vělopolí bude vyvěšeno
nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce a internetové úřední desce Obecního úřadu
Vělopolí a Městského úřadu Třince.
Vzhledem k rozsahu Změny č. 1 Územního plánu Vělopolí není možné zveřejnit dokumentaci
na úřední desce v úplném znění. S úplným zněním územního plánu je možno se seznámit
po dobu vyvěšení této vyhlášky:
-

-

u pořizovatele, tj. v kanceláři č. 205 Městského úřadu Třinec, Jablunkovská160,
739 61 Třinec denně, nejlépe pak v pondělí a středu od 700 do 1630, úterý, čtvrtek a
pátek od 800 do 1300,
v obci, pro kterou je územní plán pořizován, tj. v budově Obecního úřadu Vělopolí,
Vělopolí 48, 739 59 denně, nejlépe pak v pondělí a středu od 800 do 1630,
dálkovým přístupem na internetové adrese www.trinecko.cz .

Opatření obecné povahy bude po nabytí účinnosti přístupné na Městském úřadě Třinec,
Odbor stavebního řádu a územního plánování, u Obce Vělopolí, na webových stránkách
obou těchto orgánů, na příslušném stavebním úřadě na Krajském úřadě Moravskoslezského
kraje.
Opatření obecné povahy nabývá podle § 173, odst. 1 správního řádu účinnosti 15. dnem
po vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce Obecního úřadu Vělopolí.
Poučení:
Proti Změně č. 1 Územního plánu Vělopolí vydané formou opatření obecné povahy nelze
podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu).
„otisk úředního razítka“
Ing. Věra Pindurová, v.r.
Vedoucí odboru SŘaÚP
Za správnost vyhotovení: ing. Darina Dzivá
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Tato veřejná vyhláška musí být zveřejněna na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup
nejméně po dobu nejméně 15 dnů od vyvěšení (§25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů).
Vyvěšeno dne:…………………………..

Sejmuto dne: …………………………..

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne………………… a sejmuto dne………………
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění, vyvěšení, sejmutí tohoto oznámení.
Po sejmutí vraťte potvrzené Oznámení s vyznačením data zveřejnění, vyvěšení a sejmutí Městskému
úřadu Třinec.

Doručí se:


veřejnosti veřejnou vyhláškou

Rozdělovník:
1) obec Vělopolí, Obecní úřad Vělopolí, Vělopolí 48, 739 59
2) město Třinec, Městský úřad Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
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