
OBEC RADVANICE
 

Příloha č. 2 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

Zastupitelstvo obce Radvanice, po projednání dne 21. 3. 2019, příslušné podle ust. § 6 odst. 5 

písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 a § 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

podle §13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších 

předpisů, podle § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů a podle § 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, 

v y d á v á  

Změnu č. 1 Územního plánu obce Radvanice 

Toto opatření obecné povahy sestává z výroku, kterým je textová a grafická Část I. Průvodní 

zpráva dokumentace Změny č. 1 Územního plánu obce Radvanice, odůvodnění a poučení. 

Odůvodnění 

sestává z Části II. Odůvodnění dokumentace Změny č. 1 Územního plánu obce Radvanice a 

konstatování, že v řízení o návrhu Změny ě. 1 Územního plánu obce Radvanice nebyly 

uplatněny žádné námitky podle § 52 odst. 2 stavebního zákona. 

Poučení 

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může nahlédnout každý na Magistrátu města 

Přerova, odboru koncepce a strategického rozvoje, oddělení územního plánování nebo na 

internetových stránkách města Přerova www.prerov.eu a na Obecním úřadě obce Radvanice 

nebo na internetových stránkách obce www.obecradvanice.cz. Podle ustanovení § 173 odst. 1 

cit. zákona nabývá toto opatření obecné povahy účinnost patnáctým dnem po dni vyvěšení 

veřejné vyhlášky. Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat opravný prostředek.
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starosta obce 
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