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OBEC MEDENEC
431 84 Měděnec, Nádražní 212, tel./fax: 474396222

www.medenec.cz. e-mail: obec@medenec.cz

VEŘEJNÁ

VYHLÁŠKA

Oznámení o vydání opatření obecné povahy Územní plán Měděnce
Zastupitelstvo obce Měděnec, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písmeno c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti
oznamuje
v souladu s § 173 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
vydání opatření obecné povahy - Územní plán Měděnce,
které vydalo na svém zasedání dne 3. 10. 2012 usnesením zastupitelstva obce Č. 188/12
v souladu s ustanovením § 171 a § 172 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů.
Opatření obecné povahy se týká všech vlastníků pozemků a staveb v území obce Měděnec
dotčených řešením Územního plánu Měděnce.
Opatření obecné povahy - Územní plán Měděnce
v Měděnci, Městském úřadu Kadaň, odboru
památkové péče, Mírové náměstí 1, kancelář Č.
www.medenec.cz
a pořizovatele, Městského
"městský úřad", záložka "územní plánování".

je zveřejněno v úplné podobě na Obecním úřadu
regionálního rozvoje, územního plánování a
12 a na internetových stránkách obce Měděnec
úřadu Kadaň www.mesto-kadan.cz
v sekci

Valérie Marková
starostka obce

Tato vyhláška byla vyvěšena na úřední desce Obecního úřad Měděnec. Zároveň se potvrzuje,
že tato vyhláška byla zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno:

7. 11. 2012
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OBECNI UAAD MĚDĚNEC
Nádražní 212, 431 84 Měděnec
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OBEC MEDENEC
431 84 Měděnec, Nádražní 212, tel./fax: 474 396 222

www.medenec.cz. e-mail: obec@medenec.cz
č. j.

677/2012

Ze dne 3. 10. 2012

Opatření obecné povahy
Územní plán Měděnce
Zastupitelstvo obce Měděnec podle § 6 odst. 5 písmo c) zákona č. 18312006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 stavebního
zákona, § 171 zákona č. 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 13 a přílohy č. 7
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti

vydává
územní plán Měděnce
1. Textová část územního plánu Měděnce
Územní plán - návrh - textová část, která je nedílnou součástí opatření obecné povahy
2. Grafická část územního plánu Měděnce,
která je nedílnou součástí opatření obecné povahy
Součástí grafické části jsou tyto výkresy:
1. Výkres základního členění území
2. Hlavní výkres - funkční využití ploch, urbanistická koncepce
3. Hlavní výkres - zastavěné části obce
4. Výkres veřejných zájmů (vps, opatření a asanací)
5. Koncepce veřejné infrastruktury
6. Koncepce veřejné infrastruktury - zastavěné části obce
7. Koncepce dopravy
8. Koncepce uspořádání krajiny
9. Etapizace

1:10000
1:5000
1:2000
1:5000
1:5000
1:2000
1:5 000
1:10000
1:10000

Odůvodnění
1. Textová část odůvodnění územního plánu Měděnce,
je součástí textové části územního plánu Měděnce, která je nedílnou součástí opatření obecné povahy
2. Grafická část územního plánu Měděnce
která je nedílnou součástí opatření obecné povahy
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Součástí grafické části jsou tyto výkresy:
6. Koordinační výkres
1:5 000
7. Širší vztahy
1:50000
9. Výkres předpokládaných záborů zemědělského půdniho fondu a pozemků určených k plnění
funkce lesa
1:5000

Poučení:
Proti územnímu plánu Měděnce vydanému formou opatřeni obecné povahy nelze podat opravný
prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Účinnost:

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky tj.
dne 22. 11. 2012.
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místostarosta obce

Toto opatření obecné povahy bylo vyvěšeno na úřední desce Obecního úřad Měděnec. Zároveň se
potvrzuje, že toto opatřeni obecné povahy bylo zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový
přístup.

Vyvěšeno dne: 7. 11. 2012

Sejmuto dne:
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