obec Ma|etín
Maletín
21,Zábřeh78901
|Č00302988,
DlČczoo3o2988
bankovní
(KB Zábieh\
spojení:
8829841l0100

čj.oUMA-33012019

V Ma|etíně
dne 12.6.2019

Vyřizuje:Ing.PetrPospěch

VEREJNA VYHLASKA
,v

opatřeníobecnépovahyč.1 12019,
kteým se
vydáváZménač.2 územního
plánu Maletín
Zastupite|stvo
přís|ušné
pod|e$ 6 odst.5 písm.c) zákonač.183/2006
obce Maletín,
p|ánování
Sb., o územním
a stavebním
řádu (stavební
zákon),v p|atném
znění,za
pouŽití
zákona,$ 13 pří|ohy
č.7 vyhláškyč.
$ 43 odst' 4 a 55 odst.2 stavebního
500/2006Sb., o územněp|ánovacích
podk|adech,
územněp|ánovací
dokumentaci
a
způsobuevidenceúzemněp|ánovacíčinnosti,
zákona č.
s 171 a nás|edujících
50012004
Sb', správnířád,ve spojení
s ustanovením
zákona
$ 185odst.4stavebního
usnesením
zastupite|stva
obceč,.12 ze dne 5.6.2019

vydává Změnuč.2 územního
plánu Maletín.
je rozdě|ena
p|ánuMa|etín
Změnač,2 Územního
do dvoučástí:
Výrokováčástse sk|ádáz textové
a z grafické
části'Grafickoučásttvoří:
1a - výkreszák|adního
členění
území
v měřítku1 : 5000
1b - h|avnÍ
výkreszměnyč.1 ÚP v měřítku1 : 5000
1d - výkrespořadízměnv území
(etapizace)
odůvodnění
obsahujetextovoui grafickou
část.Grafickoučásttvoří:
2a
Koordinační
výkresv měřítku1 : 5000
2b
Výkresširších
vztahů
v měřítku1 : 25000
2c
Výkrespředpok|ádaných
záborůpůdního
fonduv měřítku1 : 5000
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JelikoŽnenímoŽnédokumentvzh|edemk jeho rozsahuvyvěsitna úřednídesce
jehorozsahu,je Změnač.2 Územního
v ce|ém
plánuMa|etín
a úp|né
zněníÚzemního
p|ánuMa|etín
k nah|édnutí:
o u pořizovate|e,
tj' na obecnímúřaděMa|etín
v kancelářistarosty,
o veřejnávyh|áška
je současně
zveřejněna
podoběpo dobu
v elektronické
1Sti dnůodednevyvěšeníveřejné
vyh|ášky
na úřední
descepořizovate|e,
na internetové
adresewww.ma|etin.cz.

Poučení
Proti Změně č. 2 Územníhoplánu Ma|etínvydávanému
formouopatřeníobecné
povahyne|ze podat opravnýprostředek(s173 odst. 2 zákona č' 5oo/2oo4sb.,
v p|atném
znění,správní
řád).
Totoopatření
obecnépovahynabýváúčinnosti
patnáctým
dnempo vyvěšení
veřejné
vyhlášky,
tj.:dne 27 '6'2019
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