OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OZNÁMENÍ

O VYDÁNÍ

Územního plánu Hostín u Vojkovic
Obec Hostín u Vojkovic, v souladu s $ 25 odst. 2 a $ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), oznamuje, že Zastupitelstvo obce Hostín u Vojkovic, příslušné
podle 6 6 odst. 5 písm. c.) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování stavebním řádu (dále jen „stavební
zákon"), ve znění pozdějších předpisů, za použití S 55 stavebního zákona a za použití 8 16 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,

a

vydává
Územní

plán

Hostín u Vojkovic

jako opatření obecné povahy č. 1/2021.
vydání Územního plánu obce Hostín u Vojkovic rozhodlo Zastupitelstvo obce Hostín
zasedání dne 29.3. 2021, usnesením č. 1
O

ustanovení $ 172 odst.
umožňující dálkový přístup na

Ve smyslu
Uzemní

plán

Oficiální strá

2

správního řádu je Územní plán Hostín

obce Hostín u Vojkovic

u

u Vojkovic

na svém

Vojkovic zveřejněn způsobem

(www.hostinuvojkovic.cz

Poučení
Ve smyslu ustanovení 8 173 odst. 1 správního řádu nabývá
Územní plán obce Hostín u Vojkovic, účinnosti patnáctým

opatření obecné povahy č. 1/2021, kterým je vydán
dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření
obecné povahy vydal.
Proti Územnímu plánu obce Hostín u Vojkovic, vydaný opatřením obecné povahy, nelze podat opravný
prostředek ($ 173 odst. 2 správního řádu).
Dle ustanovení 8 172 odst. 5 správního řádu se proti rozhodnutí o námitkách nelze odvolat ani podat rozklad.
Uložení dokumentace

opatření obecné povahy bude Územní plán obce Hostín u Vojkovic, včetně dokladů o jeho
pořizování, uložen na obecním úřadě Hostín u Vojkovic, v souladu s ustanovením 6 165 odst. 1 stavebního

Po nabytí účinnosti

zákona.

opatření obecné povahy bude Územní plán obce Hostín u Vojkovic, opatřen záznamem o
účinnosti, poskytnut, v souladu s ustanovením $ 165 odst. 1 stavebního zákona, obci Hostín u Vojkovic,
stavebnímu úřadu města Veltrusy, úřadu územního plánování města Kralupy nad Vltavou a Krajskému úřadu
Po nabytí účinnosti

Středočeského kraje.

Územní plán obce Hostín u Vojkovic včetně úplného znění je přístupný na webové adrese obce Hostín
Vojkovic:
Územní plán

Oficiální strá

obce Hostín u Vojkovic

u

(www.hostinuvojkovic.cz

Kateřína Nociarová

Kateřina Beranová

starostka obce

místostarostka obce

Tato veřejná vyhláška s oznámením o vydání Územního plánu obce Hostín u Vojkovic musí být vyvěšena na
úřední desce a též způsobem umožňující dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje
za doručenou. Za den vyvěšení
v souladu s ust. 25 odst. 3 správního řádu považuje den vyvěšení na úřední
desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

se

Vyvěšeno na úřední desce dne: 31.3.2021

Sejmuto dne: 16.4.2021

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 31.3.2021

Sejmuto dne: 16.4.2021

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

