OBEC SMIDARY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Zastupitelstvo obce Smidary, příslušné podle § 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 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 a
následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen: správní řád), ve spojení
s ustanovením § 188 odst. 3 stavebního zákona na svém zasedání dne 28.08.2008
vydává

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO
PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SMIDARY
Změna č. 2 ÚPSÚ Smidary
se skládá z textové a grafické části:
Textová část
1. Hlavní výkres
1 : 5 000
2. Technická infrastruktura
1 : 5 000
3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 2 880

Odůvodnění Změny č.2 ÚPSÚ Smidary
se skládá z textové a grafické části:
Textová část
1. Výkres širších vztahů
2. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

1: 50 000
1 : 5 000

Poučení:
Proti Změně č.2 Územního plánu sídelního útvaru Smidary, vydaném formou
opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný
prostředek.
Opatření obecné povahy nabude účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení
veřejné vyhlášky, po tuto dobu je v úplné podobě k nahlédnutí na Obecním úřadu
Smidary, na Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Nový Bydžov a
na webových stránkách obce www.smidary.cz.
Změna č.2 ÚPSÚ Smidary bude po nabytí účinnosti uložena na Obecním úřadě
Smidary, na Městském úřadu Nový Bydžov (úřad územního plánování, stavební
úřad), na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje a na webových stránkách obce
www.smidary.cz
Podle tohoto opatření obecné povahy se postupuje při rozhodování v území podle
stavebního zákona a dalších právních předpisů.
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