Obec Radimovice
Radimovice čp. 47, 463 44 Sychrov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o vydání Územního plánu Radimovice
formou opatření obecné povahy
Zastupitelstvo obce Radimovice, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební
zákon), za použití ustanovení § 54 odst. 2 stavebního zákona

oznamuje
v souladu s § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen
správní řád)

vydání

Územního plánu Radimovice
usnesením zastupitelstva obce č. 39/2014 ze dne 8. 10. 2014 formou opatření obecné povahy.
Územní plán Radimovice byl zpracován a projednán v souladu s ustanoveními stavebního
zákona a v souladu s ustanoveními § 171 až § 174 správního řádu.
Územní plán Radimovice, zahrnující katastrální území Radimovice, stanovuje základní
koncepci rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot, koncepci veřejné infrastruktury
a uspořádání krajiny. Určuje zastavěné území a navrhuje zastavitelné plochy. Pro využití
ploch vymezených v územním plánu stanovuje podmínky. Územní plán Radimovice se týká
všech vlastníků pozemků a staveb ve správním území obce Radimovice.
Toto oznámení je vyvěšeno po dobu patnácti dnů na úřední desce obce Radimovice, a protože
není možné rozsah územního plánu zveřejnit na úřední desce v úplném znění, je současně
k nahlédnutí na Obecním úřadu Radimovice a na Městském úřadu Turnov, odboru rozvoje
města. V elektronické podobě je k nahlédnutí na internetové stránce obce Radimovice
www.radimovice.cz a na internetové stránce města Turnov www.turnov.cz.
Územní plán Radimovice, vydaný formou opatření obecné povahy dle § 173 odst. 1 správního
řádu, nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.

Poučení
Proti Územnímu plánu Radimovice vydanému formou opatření obecné povahy nelze podle
§ 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

……..…..................
Mgr. Dagmar Šrytrová
starostka obce
Na úřední desce:
Vyvěšeno: ………………..
Sejmuto:
………………..

Na elektronické desce:
Vyvěšeno: ……………….
Sejmuto:
……………….

