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VEŘEJNÁ vyHl,Ášx,q,
ozNÁMBNí o vyDÁNí opATŘENí onrcNr povauy č. ll2020
Zména č. 1 Územního plánu Jasenná
Zastupitelstvo obce Jasenná v souladu s ust. § |73 zákona č. 50012004 Sb., správní řád, ve zněrú
pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,správní řád")

oznamuje,
že na svém zasedáni dne 23.9.2020 usnesením č. VIIV18/312020

jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c') zéú<ona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon),ve znénípozdějších předpisů (dále
jen,,stavebnizálkon"),zapoužítíust. § 43 odst.4 stavebního zákona, v souladu s § 171 ť §
I74 správního řádu a ust. § 13 a přílohy ě.7 vyhlášky ě. 50012006 Sb., o územně analYických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

vydalo opatření obecné povahy - Zména č. 1 Územního plánu Jasenná
Změnač. 1 Územního planu Jasenná je zpracovánapro správníúzemíobce Jasenná, tj. pro
katastrální územi Jasenná na Moravě.

V souladu s ust. § 173 odst. 1 správního řádu nabývá opatření obecné povahy - Zména ě.

1

Územního plánu Jasenná účinnostipatnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Tato
veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Vizovice (pořizovatel) a
obecního úřadu Jasenná.

-

Zména ě. 1 Územního plánu Jasenná, jeho odůvodněnía
dokladové dokumentace, můžekrždý dle ust. § 173 odst. 1 správního řádu a v souladu s ust. §
165 stavebního zákona, nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.
Do opatření obecné povahy - Změna č. 1 Uzemního plánu Jasenná je dále možno nahlédnout
v listinné podobě na Městském uřadu Vizovice, odboru stavebního úřadu (územní plánování),
Masarykovo náměstí 1007,763 12 Yizovice a na webových strankách obce Jasenná:
r.r,.rryr,r,.iasenn a, eu a města V izovice : rvrvrv, v i zov i c e. eu.

Do opatření obecné povahy

Zména ě. l Územního plánu Jasenná opatřená záunarnem o účinnostibude poskytnuta
Městskému úřadu Vizovice, odboru stavebního uřadu a Krajskému úřadu Zlínského kraje.

PHDr.I)ana Daňová
starostka obce
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Tato veřejná vyhlráška byla vyvěšena 15 dní na uřední desce Obecního uřadu Jasenná
Městského úřadu Vizovice. Rovněž bylazveŤejněna způsobem umožňujícídálkový přístup.
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