
 

 
 

Obec Bělov       
Bělov č.p.77 
PSČ 768 21 Kvasice 
Datum:18.02.2011 
Č.j.: 11/2011 

Veřejná vyhláška 
 

OZNÁMENÍ VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY  
změny č. 2 Územního plánu obce Bělov č.  

 
 
Zastupitelstvo obce Bělov v souladu s ust. § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“) 

oznamuje, 
že na svém zasedání dne 26.1.2011 usnesením č. 3/3/11 

 
jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za 
použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona a § 55 odst. 2 stavebního zákona, v souladu s §§ 171 až 174 
správní řád a ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobem evidence územně plánovací činnosti a ve spojení s ust. § 188 odst. 3 
stavebního zákona,  

 
vydalo 

 
opatření obecné povahy změny č. 2 Územního plánu obce Bělov. 

 
 

Předmětem změny č. 2 Územního plánu obce Bělov je: 
Z 2.2 – navrhuje se změna využití stávajícího zemědělského areálu na plochu sportu; 
Z 2.3 – navrhuje se změna využití plochy bývalého odkaliště popílku na plochu specifické výroby; 
Z 2.4 – navrhuje se změna využití části plochy orné půdy na plochu sportu;  
Z 2.5 až 2.10 – navrhuje se změna využití ploch na plochu bydlení v rodinných domech.  
 
 
V souladu s ust. § 173 odst. 1 správního řádu nabývá opatření obecné povahy změny č. 2 Územního plánu 
obce Bělov účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena 
na úřední desce Městského úřadu Otrokovice a Obecního úřadu Bělov. V souladu s ust. § 20 odst. 1 stavebního 
zákona se za den vyvěšení považuje den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději.  
 
Do opatření obecné povahy změny č. 2 Územního plánu obce Bělov a jeho odůvodnění, může každý dle ust. § 
173 odst. 1 správního řádu a v souladu s ust. 165 stavebního zákona, nahlédnout u správního orgánu, který 
opatření obecné povahy vydal. Do opatření obecné povahy změny č. 2 Územního plánu obce Bělov je dále 
možno nahlédnout na Městském úřadu Otrokovice, odboru územního plánování a investic, nám. 3 května 1340, 
765 23 Otrokovice (u pořizovatele) a na internetových stránkách na adrese www.otrokovice.cz v sekci 
dokumenty města – územní plánování – projednávaná dokumentace.   
 
Územní plán opatřený záznamem o účinnosti bude poskytnut odboru stavební úřad Městského úřadu 
Otrokovice, nám. 3 května 1340, 765 23 Otrokovice, úřadu územního plánování Městského úřadu Otrokovice, 
odboru rozvoje a správy majetku, nám 3. května 1340, 765 23 Otrokovice a Krajskému úřadu Zlínského kraje, 
odboru územního plánování a stavebního řádu, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín. 
 
 
 
 
 
 
Jiří Přecechtěl 
starosta  
 

http://www.otrokovice.cz


Lhůta pro vyvěšení: 

Veřejná vyhláška bude vyvěšena 15 dní na úřední desce Obecního úřadu Bělov a Městského úřadu 
Otrokovice.  

Vyvěšeno: 

Sejmuto: 

 

 

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky: 
 

 

 

Ve stejné lhůtě musí být oznámení zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

Vyvěšeno: 

Sejmuto: 
 

 

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje zveřejnění veřejné vyhlášky způsobem umožňujícím dálkový 
přístup: 

 

 

 


