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Veřejná vyhláška
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 2/2018
Zastupitelstvo obce Pivín v souladu s ust. § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.,správní řád,
ve znění pozdějších předpisů
oznamuje
jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití
ust. § 43 odst.4 stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č.500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění zákona č.413/2005 Sb., ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č.500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, na zasedání dne 19.12.2018, pod č. usnesení
13/2/2018
vydání
opatření obecné povahy 2/2018 – změna č. 2 územního plánu Pivín
Opatření obecné povahy se týká změny č.2 územního plánu Pivín, spočívající v aktualizaci
etapizace ploch pro bydlení. Nové zastavitelné plochy nebyly touto změnou vymezovány.
Do OOP a jeho odůvodnění může každý v souladu s ust. § 173 odst.1 správního řádu
nahlédnout na Obecním úřadě v Pivíně. Úplné znění opatření obecné povahy je rovněž
zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: www.pivin.cz
Opatření obecné povahy nabývá v souladu s ust. § 173 odst.1 správního řádu a v souladu
s ust. §55c stavebního zákona, v platném znění, účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení
veřejné vyhlášky.

Kamil Štětař v.r.
starosta
Vyvěšeno dne: 20.12.2018
Sňato dne:
Vyvěšeno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 20.12.2018
Podpis odpovědné osoby:

Počet listů: 1
Přílohy, počet listů příloh: --JID: ee830a17-0866-446c-9d16-c09fa913e560
IČO: 00288624 č. účtu u KB: 3127701/0100
úřední hodiny – kancelář OÚ:
PO, ST: 8.00 – 15.30 hod. (přestávka 11.30 – 12.00 hod.), ÚT: zavřeno, ČT, PÁ: 8.00 – 11.00 hod.
úřední hodiny – starosta a místostarosta obce:
ST: 16.00 – 18.00 hod., jinak dle domluvy

