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Opatření obecné povahy č.1l20l9
Zména č. 1 Územního plánu Nošovice
Zastupitelstvo obce Nošovice, příslušnépodle § 6 odst. 5 písm. c) zákona ě. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (dálejen,,stavebnizákon"), ve znění pozdějších předpisů, zapoužiti § 43
odst.4 stavebního zákona, § 171 zákonač.500/2004 Sb., správniíád, § 13 apřílohyč,7vyhláškyč.
50012006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,vyhláška č. 500/2006 Sb.*),

vydává
Změnu č. 1 Územního plánu Nošovice

1. Textová část změny územníhoplánu (obsah dle přílohy ě. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.)
je nedílnou součástítohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 1 - Územní plán Nošovice, Zména
č. 1, I. A. Textová část.

2. Graficlaí část změny územníhoplánu (obsah dle přílohy é. 7 kvyhlášce č. 500/2006 Sb.)
je nedílnou součástítohoto opatření obecné povahy jako přítoha č. 1 - Územní plán Nošovice, Zména
č. 1,I. B. Grafická část.

odůvodnění
Odůvodnění změny územníhoplánu (obsah dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.) je nedílnou
souěástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 1 - Územní plán Nošovice, Zména č. 1, II. A.
Textová část odůvodnění, II. B. Grafická ěást odůvodnění.

čt. t

Poučení

Proti Změně ě. 1 Územního pláhu Nošovice vydané formou opatření obecné povahy nelze podat
opravný prosťedek (§ l73 odst. 2 zákonaé.50012004 Sb., správní řád).

čt.z

ukládání dokumentace
Zména é. 1 Územního plánu Nošovice opaťena záznamem o účinnostise ukládá v souladu
sustanovením § 165 stavebního zákona u Obce Nošovice, Obecního úřadu Dobrá - stavební uřad,
Magishátu města Frlýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního
rozvoje a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.

čt. s
Účinnost
Zména ě.

7 Územního plánu Nošovice vydaná formou opatření obecné povahy a Úphé znění

Územního plránu Nošovice po změně č. l nab;ývá účinnostipatnáctym dnem po dni vyvěšení veřejné
vyhlášky.
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