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Zastupitelstvo města Varnsdorf jako věcně příslušný správní orgán ve smysIu
ustanoveni § 6 odst. 5 zákona č. l83/200ó Sb. o územnim plánování a stavebním řádu

(stavební zákon),

OZNAMUJE
v souladu s § l73 zákona č, 500/2004 Sb., správní řád

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

NAVRH OPATRENI OBECNE POVAHY
ZMENY Č. ll UZEMNIHO PLANU SIDELNIHO UTVARU

VARNSDORF (UPNSU VARNSDORF)
Které vydalo na svém Zasedání dne 25.09.20l4 (č. usnesení 78/20l4) vsouladu s ustanovením § 54 odst, 2
zákona č. ]83/2006 Sb,, o ťtzemním pIánování a stavebním řádu (stavebni zákon) v platném zněni a v souladu
s ustanovením § l7] a § ]72 odst.2 zákona č,500/2004 Sb., spfávni řád. ve znění pozdějších předpisů. za
použití ustanoveni § 43 odst.4 stavebniho zákona. .s l3 a přilohy č,7 vyhlášky č, 500/2006 Sb., o územne
analytických podkladech. úzentně plánovaci dokumentaci a způsobu evidence územně plánovaci činnosti ve
Zněni Vyhlášky č.458/20l2 Sb-

opatření obecné povahy se týká Vlastníka pozemků a staveb dotčených Změnou č, ll ÚPNsÚ ve správnim
území obce varnsdorf.

l, TextoYá část Změny č. ll ÚPNSÚ Varnsdorf(dle příIohy e, 7 k vyhlášce č, 500/2006 Sb.) obsahuje:
- výrokovou čáSt Změny č, ] l
- odťlvodněni Změny č. ll

2, Gřafická část Změny č. ll ÚPNsÚ Varnsdorf (dle přílohy č.7 k vyhlášce č,500/200ó Sb,) obsahuje J1
výkresů.

Opatření obecné povahy.je, vzhledem k rozsahu předkládaných dokumentů, zveiejněno vúplné podobě na
webor ých srránkách MéU Varnsdorf,

Textová a gra fická část .je v sou lad u s § I ó5 odst, ] stavebn ího Zákona u ložena na stavebn im úřadu Varnsdorf.
úradu ll,,,emnIho plánovant Varnsdorfa Kra,skem úřadu Usteckeho krajc,
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Poučení
proti změně č. ll ÚpNsú varnsdorf, vydané formou opatření obecné povahy nelze, podle ustanovení §l73 odst, 2 Zákona č. 500/2004 Sb, (správní řád), podat opravný prostředek,

Karel Dubský
místostarosta města

Martin Louka
starosta města

vyvěŠeno od:

(15 dní) do:
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