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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2017,
KTERÝM SE VYDÁVÁ ÚZEMNÍ PLÁN B O Ř E T I C E
Č. j. 1/2017

VÝROKOVÁ ČÁST
Zastupitelstvo obce Bořetice příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a novel, za použití
ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších
předpisů a novel, § 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

vydává

Územní plán B o ř e t i c e
schválený usnesením č. ……… Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 5. 4. 2017
Nedílnou součástí tohoto Opatření obecné povahy je textová a grafická část Územního plánu Bořetice (obsah
dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.; ve znění pozdějších předpisů), která je obsažena v těchto
přílohách.
Textová část
- Územní plán Bořetice Textová část
Grafická část Územní plán Bořetice
- A Výkres základního členění území
- B Hlavní výkres
- C Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

„Příloha A“
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000

Jednotlivé grafické přílohy tvoří vždy jeden samostatný výkres většího formátu. Všechny výše uvedené
přílohy jsou opatřeny záznamem o účinnosti.

ODŮVODNĚNÍ
Nedílnou součástí odůvodnění tohoto Opatření obecné povahy je textová a grafická část odůvodnění
Územního plánu Bořetice (obsah dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.; ve znění pozdějších předpisů),
která je obsažena v těchto přílohách.
Textová část
- Odůvodnění Územního plánu Bořetice
Textová část zpracovaná zpracovatelem
- Odůvodnění Územního plánu Bořetice
Textová část zpracovaná pořizovatelem

„Příloha B“
„Příloha C“

Grafická část Územní plán Bořetice odůvodnění
D Koordinační výkres
E Výkres širších vztahů
F Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

1 : 5 000
1 : 50 000
1 : 5 000

Jednotlivé grafické přílohy tvoří vždy jeden samostatný výkres většího formátu.

POUČENÍ
Proti Územnímu plánu Bořetice, vydanému formou opatření obecné povahy, nelze podat opravný prostředek
(§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.; správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

ÚČINNOST
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce
(§ 173 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb.; správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Bořetice, dne …………..
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