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OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, KTERÝM SE VYDÁVÁ
ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OSEČNÁ VČETNĚ ÚPLNÉHO
ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OSEČNÁ PO VYDÁNÍ TÉTO
ZMĚNY
Zastupitelstvo města Osečná v souladu s ustanovením § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

o z n a m u j e,
že na svém zasedání konaném dne 28. 6. 2022 usnesením č. 101/2022 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), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za
použití ustanovení § 43 odst. (4) a § 54 odst. (2) stavebního zákona, v souladu § 171 až 174
správní řád a ustanovením § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve
znění pozdějších předpisů

vydalo
opatření obecné povahy,
kterým se vydává změna č. 1 územního plánu Osečná.
Dále město Osečná v souladu s ustanovením § 55c stavebního zákona

o z n a m u j e,
zveřejnění úplného znění územního plánu Osečná po
vydání změny č. 1 územního plánu Osečná.
Opatření obecné povahy a úplné znění je k veřejnému nahlédnutí na níže uvedených místech:
-

Městský úřad Osečná (Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná), kancelář místostarostky,
v úterý a čtvrtek 15:00 – 17:00, pátek 12:00 – 16:00. Vždy po předchozí domluvě.

č. j. MU/1038/2022

-

str. 2

Magistrát města Liberec, odbor územního plánování, oddělení úřadu územního
plánování, 3. patro historické budovy radnice, č. dveří 302 (nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59
Liberec 1) v úřední dny po a st: 8:00 - 17:00, ostatní dny po předchozí domluvě.

Ve formě umožňující dálkový přístup:
- změna č. 1 územního plánu Osečná: https://www.liberec.cz/vydane-zmeny-uzemnihoplanu/zmena-c-1/,
- úplné znění územního plánu Osečná
https://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/uzemni-planovani/uzemni-plany-obci/mestoosecna/.

Poučení:
Dle § 173 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád nelze proti opatření obecné povahy podat opravný
prostředek.

Jiří Hauzer
starosta města

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů. Toto oznámení musí
být vyvěšeno od 11. 7. 2022 do 26. 7. 2022 včetně.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

.......................................................................................................................................................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje úplné vyvěšení a sejmutí vyhlášky podle ustanovení § 25 odst. 2,
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

