OBEC LÍŠNÝ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍŠNÝ
(opatření obecné povahy)
Zastupitelstvo Obce Líšný, příslušné podle §6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“), za použití §20, § 43 odst. 4 stavebního zákona, §13 a přílohy č. 7 vyhlášky
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti, §171 - 174 zákona č. 500/2004Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“)

vydává
(v souladu s § 54 stavebního zákona)

ÚZEMNÍ PLÁN LÍŠNÝ
schválený usnesením Zastupitelstva obce Líšný č. 22.1./14 ze dne 8.10. 2014
Obsah vydaného opatření obecné povahy:
ÚZEMNÍ PLÁN LÍŠNÝ
Část výroková
I. A Textová část územního plánu
I. B Grafická část
I. B1 Výkres základního členění území
I. B2a Hlavní výkres
I. B2b Veřejná infrastruktura – energetika, doprava
I. B2c Veřejná infrastruktura – vodní hospodářství
I. B2d Urbanistická koncepce – prostorová regulace
I. B3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

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

Část odůvodnění
II. A Textová část odůvodnění územního plánu
II. B Grafická část
II. B1 Koordinační výkres
II. B2 Výkres širších vztahů v území
II. B3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

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

Poučení:
Dle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.,(správní řád), nelze proti opatření obecné povahy
podat opravný prostředek.
Dle § 173 odst. 1 správního řádu nabývá toto opatření obecné povahy, jehož nedílnou částí je
textová i grafická část Územního plánu Líšný a textová i grafická část Odůvodnění Územního
plánu Líšný účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
Dle § 165 odst. 1 stavebního zákona bude dokumentace územního plánu včetně dokladů o
pořízení k nahlédnutí na Obecním úřadě v Líšném a na odboru územního plánování a
regionálního rozvoje Městského úřadu v Železném Brodě. Dokumentace opatřená záznamem
o účinnosti bude rovněž uložena na stavebním úřadě Městského úřadu v Železném Brodě,
dále na odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje.
K nahlédnutí je dokumentace na internetových stránkách http://www.zeleznybrod.cz a na
internetových stránkách obce Líšný.
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