Město Vysoké Veselí
Mírové náměstí 9
507 03 Vysoké Veselí
č.j.: 07/2012/Hol

Ve Vysokém Veselí dne 18. 12. 2011

Veřejná vyhláška
Oznámení
o vydání Územního plánu Vysoké Veselí
formou opatření obecné povahy č. 1/2012
Zastupitelstvo města Vysoké Veselí
příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), za použití § 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, po projednání na svém zasedání č. 4/2012 ze dne
18. 12. 2012 v souladu s § 54 odst.2 stavebního zákona

vydalo
formou opatření obecné povahy č. 1/2012
Územní plán Vysoké Veselí
Opatření obecné povahy se doručuje všem fyzickým a právnickým osobám, které by mohly
být ve svých právech Územním plánem Vysoké Veselí dotčeny.
Dle § 172 odst. 2 správního řádu je úplné znění opatření obecné povahy včetně odůvodnění
zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup v elektronické podobě na webových stránkách
města Vysoké Veselí: http://www.vysokeveseli.cz/ a Městského úřadu Jičín http://www.mujicin.cz/.
K nahlédnutí je na Městském úřadu Vysoké Veselí ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne vyvěšení
tohoto oznámení.
Dle § 173 odst. 1 správního řádu nabývá opatření obecné povahy účinnosti patnáctým dnem
po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
Dle § 165 odst. 1 stavebního zákona je po nabytí účinnosti opatření obecné povahy
dokumentace Územního plánu Vysoké Veselí včetně dokladů o pořízení uložena na Městském úřadu
ve Vysokém Veselí; opatřená záznamem o účinnosti je poskytnuta odboru ÚP a RM Městského úřadu
Jičín, Stavebnímu úřadu Vysoké Veselí, a Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci
Králové, odboru územního plánování a stavebního řádu.
Poučení :
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Luboš Holman, v. r.
- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

starosta obce Vysoké Veselí

Veřejně vyvěšeno: ve Vysokém Veselí

dne : 19. 12. 2012

sejmuto dne: 8. 1. 2013

Razítko a podpis

Elektronicky vyvěšeno

dne : 19. 12. 2012

sejmuto dne: 8. 1. 2013

Razítko a podpis

