Obec Kutrovice
273 75 Třebíz

Číslo jednací:

169/2012!ÚP

V Kutrovicích

v,

dne: 20.8.2012

, v

VEREJNA VYHLASKA
Zastupitelstvo obce Kutrovice jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5
písmo c) zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití
ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a použití
přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
vyd

á v á formou

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

ÚZEMNÍ PLÁN KUTROVICE
který schválilo na svém zasedání dne 20.8.2012 v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon) a v souladu s ustanovením
§ 171 až § 173 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád.

Č.

Opatření obecné povahy se týká všech vlastníků pozemků a staveb dotčených územním plánem
ve správním území obce Kutrovice (k.ú. Kutrovice). Územní plán Kutrovice je zhotoven firmou AUA
- Agrourbanistický
ateliér Praha 6, Šumberova 8, vedenou autorizovaným
architektem
Ing.Stanislavem Zemanem - ČKA 02 220 (hlavní projektant urbanistické koncepce Ing.arch.Václava
Oandová) a stanovuje urbanistickou koncepci, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury.
Dále vymezuje zastavěné území a zastavitelné plochy plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby
a veřejně prospěšná opatření a stanovuje podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.
Opatření obecné povahy je zveřejněno v úplné podobě na elektronické úřední desce obce:
www.kutrovice.cz
Textová a grafická část územního plánu Kutrovice bude v souladu s § 165 odst. 1 stavebního zákona
uložena na obci stavebním úřadu, úřadu územního plánování a krajském úřadu.

Poučení
Proti územnímu plánu Kutrovice vydanému formou opatření obecné povahy nelze podle ustanovení
§ 173 odst. 2 zákona Č. 500/2004 Sb., správního řádu podat opravný prostředek.
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