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VER EJNA VYHLASKA
opatření obecné povahy č.Il2o21, kterým se
vydává Územní plán 7lará
Zastupitelstvo obce Zlatá, příslušnépodle 5 6 odst. 5 písrn. c) zákona č. L$l2ao6 Sb., o
územnímplánování a stavebním řádu (dále jen ,,stavební zákon"), v platném znění, za použití
s 43 odst. 4, 54 odst. 2 a dalšíchstavebního zákona, s 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně plánovacích podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, s L7L a následujícíchzákona č. 500/2004 sb., správní řád,
v platném znění usnesením zastupitelstva obce č.IaL/20/202L, ze dne 30.6. 2021.

vydává Územní plán illatá.

Nedílnou součástíopatření obecné povahy je dokumentace Územního pIánu Zlatá, která
obsahuje:

L. Výroková část Územního plánu Zlatá se skládá
obsahuje ... stran. Grafickou část tvoří:

.

z

textové a z grafické části. Textová část

A1. Výkres základního členěnív měřítku í. : 5 o00
A2. Hlavnívýkres v měřítku 1 : 5 000
A3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací v měřítku L : 5 000
Schémata:
44. Schéma dopravní infrastruktury v měřítku L : 5 000
45. Schéma technlcké lnfrastruktury - vodní hospodářství v měřítku ]. : 5 000
A6. Schéma technické infrastruktury - energetika a elektronické komunikace v měřítku L
5 000

2. odůvodněníÚzemního plánu Zlatá se skládá

z

:

textové části, která obsahuje ... stran.

Grafickou část tvoří:
8L. Koordinačnív'ýkresv měřítku L : 5 000
82. Výkres širšíchvztahů v měřítku L : 50 000
83. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu v měřítku

1' : 5

000

Jelikož není možnédokument vzhledem k jeho rozsahu vwěsit na úřednídesce v celém jeho
rozsahu, je Územní plán Zlatá k nahlédnutí:
na obecním úřadě Zlatá v kancelářistarosty
veřejná vyhláška je současně zveřejněna v elektronické podobě po

dobu 15-ti dnů
internetové
adrese
na
úřední
desce
obce
a
na
vyhlášky
ode dne vwěšeníveřejné
yyww.obeczlata.cz

Poučení
Proti Územnímu plifi u Zlatá vydávanému formou opatření obecné povahy nelze podat
opravný prostředekf5 173 odst. 2zákana č. 50012004 sb., správní řád, v platném znění}.

.'I

Toto opatření obpcné povahy
veřejné vyhláš(y,fj.: dne t6.7.

nab'ývá účinnostinejdříve patnáctým

zaa'.

dnem po vyvěšení

i

!:

lng. Pavfl Rak

Přibyl
starosta obce Zlatá

místostarosta lobce Zlatá

oBEc ZLATÁ
řlatáě. p.7

250 83 Škvorec

lČ:00472131

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno an", ..{..'.?.,...Zn.Z L..

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení

Sejmuto dne:

jmutí oznámení.

oBEc ZLATÁ
vatáé.p.7

250 83 Škvorec

lČ ao472131

