Obecní úřad Trnovany
Trnovany 37
412 01 Litoměřice
Vyřizuje: M. Čechová, Z. Klenorová
Tel./Fax: 416 748 109
V Trnovanech, dne 20. 6. 2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ a doručení ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU
TRNOVANY a úplného znění územního plánu po změně č. 1

Obecní úřad Trnovany jako pořizovatel příslušný k pořízení územně plánovací
dokumentace v souladu s ust. § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a zajišťující územně plánovací činnost podle ust. § 24 odst. 1 stavebního zákona,
Vám v souladu s ust. §§ 25 a 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve
znění pozdějších předpisů oznamuje, že dne 17. 6. 2019 byla Zastupitelstvem obce
Trnovany, příslušným podle ust. § 6 odst. 5, písm. c) a § 54 odst. 2 stavebního
zákona a za použití ust. § 171 a následujících správního řádu, vydána změna č. 1
územního plánu Trnovany, a to formou opatření obecné povahy.
Vzhledem k velkému objemu spisu této územně plánovací dokumentace
vydané formou opatření obecné povahy, bude na klasické úřední desce obecního
úřadu veřejnou vyhláškou po dobu 15ti dnů zveřejněno pouze toto oznámení.
Úplná dokumentace opatření obecné povahy o vydání změny č. 1 územního
plánu Trnovany včetně jeho odůvodnění a úplné znění územního plánu Trnovany po
změně č. 1, se v souladu s ust. § 55c stavebního zákona zveřejňuje jako příloha této
veřejné vyhlášky na webových stránkách: www.trnovany.cz.
Do výše uvedených dokumentací lze nahlédnout na obecním úřadě, a to vždy
v úředních hodinách zveřejněných na webových stránkách obce.
Změna č. 1 územního plánu Trnovany kromě požadavku vyplývajícího ze
schváleného obsahu na rozšíření stávajícího areálu AČR a vyhodnocení ve vztahu
k nadřazeným dokumentacím řeší i aktualizaci hranic zastavěného území.

Poučení:

Proti změně č. 1 územnímu plánu Trnovany vydané formou opatření obecné povahy
nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů).

Martina Čechová
Starostka obce

Oznámení o vydání změny č. 1 územního plánu Trnovany formou opatření obecné povahy se
doručuje veřejnou vyhláškou. Oznámení je doručeno 15. dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na
úřední desce.
Vyvěšeno, dne: 20. 6. 2019
Sejmuto, dne:

