Obec Rymice
č.p. 4, 769 01 Holešov
Datum: 24.9. 2015
Č.j.:556/2015

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o vydání opatření obecné povahy č. 1/2015
Územní plán Rymice
Zastupitelstvo obce Rymice v souladu s § 173 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)
oznamuje,
že na svém zasedání dne 18.9.2015 usnesením č. 6/2015
jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (dále jen
stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 §, stavebního zákona a v souladu s §§ 171 až 174
zákona č.500/2004 Sb., správní řád v platném znění, § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti v platném znění
vydalo
opatření obecné povahy č. 1/2015 - Územní plán Rymice.
Předmětem územního plánu je zejména stanovení urbanistické koncepce, koncepce
uspořádání krajiny a koncepce veřejné infrastruktury; vymezení zastavěného území a
zastavitelných ploch, vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby a pro veřejně prospěšná
opatření a stanoví podmínek pro využití těchto ploch.
Opatření obecné povahy se týká všech vlastníků pozemků a staveb v území řešeném
Územním plánem Rymice tj. v katastrálním území Rymice.
Vzhledem k tomu, že není možné opatření obecné povahy s ohledem na jeho rozsah
zveřejnit na úřední desce v úplném znění, oznamujeme, že do opatření obecné povahy
může každý nahlédnout po dobu vyvěšení veřejné vyhlášky:
• na Obecním úřadu Rymice,
• na Městském úřadu
Holešov, útvaru
územního plánování a architekta města,
Masarykova 628, 769 01 Holešov
• na internetových stránkách města Holešova www.holesov.cz, v sekci útvar územního
plánování a architekta města.
V souladu s ust. § 173 odst.1 správního řádu nabývá opatření obecné povahy účinnosti
patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Otisk úředního razítka
Ing. Martin Bartík v.r.
starosta obce

Č.j. 556/2015
Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Holešov a
Obecního úřadu Rymice a zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup
(www.holesov.cz, www.rymice.cz).

Vyvěšeno dne: 25.09.2015
Bude sejmuto: 12.10.2015
Sejmuto dne:
Vyvěšení a sejmutí a zveřejnění umožňující dálkový přístup provedl:
………………………………………
(razítko, podpis oprávněné osoby)
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