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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  
č. 1/2011 

ze dne 15.12.2011 
 
 

Zastupitelstvo města Hostomice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
"stavební zákon"), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 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, ve spojení s ustanovením § 185 odst. 4 stavebního zákona   v y d á v á    jako 
opatření obecné povahy  

změnu č. 1 územního plánu města Hostomice, 
schváleného usnesením zastupitelstva města Hostomice č. 07/06 dne 21.12.2006.  

Zhotovitelem územně plánovací dokumentace je Kadlec K.K. Nusle, s.r.o., IČ 44847548. 
Čistopis byl zpracován v září 2011. Závazná část územně plánovací dokumentace obsahuje 
návrh změny č.1 územního plánu, který je nedílnou součástí této vyhlášky. Textová část 
obsahuje 6 stran. Součástí závazné části změny č.1 územního plánu jsou tyto výkresy grafické 
části: 

číslo název        měřítko 
A1  Základní členění území     1 :   10 000 
A2  Hlavní výkres        1 :   10 000 
A3  Koncepce veřejné infrastruktury – technická infrastruktura 1 :   10 000 
A4a Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace  1 :   10 000 
A4b Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace  1 :     2 000 
A4c Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace  1 :     2 000 
 

 
ODŮVODNĚNÍ 

 
Zastupitelstvo města Hostomice se usnesením č. 8/2011 ze dne 19.10.2011 usneslo vydat 

změnu č. 1 územního plánu města Hostomice. Odůvodnění změny územního plánu včetně části 
zpracované pořizovatelem je součástí územně plánovací dokumentace, která je nedílnou součástí 
této vyhlášky a obsahuje textovou část v rozsahu 13 stran a tyto výkresy grafické části: 

číslo název        měřítko 
B1  Koordinační výkres      1 : 10 000 
B2  Výkres předpokládaných záborů ZPF   1 : 10 000  
B3  Funkční využití – zastavěná území Radouš, Bezdědice 1 :   2 000 
B4  Vodní hospodářství – zastavěná území Hostomice,  

Na Hřibu, Nouzov      1 :   2 000 

V průběhu projednávání nebyly uplatněny žádné námitky nebo připomínky, vztahující se 
k předmětu změny. 

 



 
POUČENÍ 

 
Proti změně č. 1 územního plánu města Hostomice vydané formou opatření obecné povahy 

nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Opatření 
obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky (§173 odst. 
1 správního řádu). 

 
 
 
 
 
...............................................      ...........................................  
          Vít Šťáhlavský                     Ing. Vladimír Zachoval 
            starosta obce                          místostarosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toto opatření bylo vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce městského úřadu Hostomice a 
způsobem umožňujícím dálkový přístup (na adrese www.hostomice.cz) a po jeho sejmutí 
neprodleně zasláno pořizovateli. 
 
Vyvěšeno dne: 16.12.2011 Sejmuto dne: 
 
Vyhláška nabyla účinnosti dne: 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí: 
 
 
 
 
 

http://www.hostomice.cz)

