Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
odbor územního plánování a stavebního řádu
Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Č.j.:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

OÚP/ 31755/2011/St
Ing. Tomáš Straka
566590348
tomas.straka@bystricenp.cz

v Bystřici nad Pernštejnem dne 6.10.2011

OZNÁMENÍ
o vydání územního plánu Skorotice
Zastupitelstvo obce Skorotice, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. 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 přílohy č. 7
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
vydalo na svém zasedání dne 26.9.2011 Územní plán Skorotice.
Územní plán obsahuje textovou a grafickou část. Textová část územního plánu - viz příloha č.
7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Grafická část územního plánu obsahuje tyto výkresy:
Výkres základního členění území
Hlavní výkres - koncepce uspořádání území obce
Hlavní výkres – koncepce dopravy
Hlavní výkres – energetika a spoje
Hlavní výkres – vodní hospodářství
Veřejně prospěšné stavby a opatření
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Odůvodnění územního plánu obsahuje textovou a grafickou část.
Grafická část odůvodnění územního plánu obsahuje tyto výkresy:
O1 – Širší vztahy
O2 – Koordinační výkres
O3 – Koordinační výkres- výřez
O4 – Výkres záboru ZPF
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Územní plán Skorotice je zveřejněn v úplné podobě na elektronické desce obce. K nahlédnutí
je územní plán Skorotice v budově obecního úřadu a dále v budově Městského úřadu Bystřice
nad Pernštejnem na odboru územního plánování a stavebního řádu.
Proti územnímu plánu Skorotice, vydanému formou opatření obecné povahy, nelze podat
opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 sb., Správní řád).
Územní plán Skorotice nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Ing. Tomáš Straka
vedoucí odboru
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