
Obec Bělov  

Datum: 4.5.2020  

Č.j. OBĚ/103/2020 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Oznámení vydání opatření obecné povahy  

Územní plán Bělov  

 

Zastupitelstvo obce Bělov v souladu s ust. § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 

 

oznamuje,  

že na svém zasedání dne 29.4.2020 usnesením č. 2/12/2020 

 

jako příslušný správní orgán na základě ust. § 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, v souladu s ust. § 171 až 174 

správního řádu, ust. § 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 

vydalo 

Územní plán Bělov formou opatření obecné povahy. 

 

Předmětem územního plánu je zejména stanovení urbanistické koncepce, koncepce uspořádání 

krajiny a koncepce veřejné infrastruktury; vymezení zastavěného území a zastavitelných ploch, 

vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby a pro veřejně prospěšná opatření a stanovení 

podmínek pro využití těchto ploch.  

Opatření obecné povahy se týká vlastníků pozemků a staveb v území řešeném Územním plánem 

Bělov, tj. v katastrálním území Bělov.  

Vzhledem k tomu, že není možné opatření obecné povahy s ohledem na jeho rozsah zveřejnit 

na úřední desce v úplném znění, oznamujeme, že do opatření obecné povahy může každý 

nahlédnout:  

- na Obecním úřadu Bělov, č. p. 77, 768 21 p. Kvasice, doporučujeme využít úřední hodiny 

pondělí 15:00 - 16:00 a středa 10:00 – 11:00, 

- na Městském úřadu Otrokovice, odboru rozvoje města, oddělení rozvoje a územního 

plánování, nám. 3. května 1790 (3. patro budovy č. 3), 765 02 Otrokovice, doporučujeme využít 

úřední dny pondělí a středa 08:00-11:30 hod. a 12:30-17:00 hod., 

- na internetových stránkách Městského úřadu Otrokovice na adrese: 

http://otrokovice.cz/projednavana-uzemn-planovaci-dokumentace-b-lov/d-11040 

 

 



V souladu s ust. § 173 odst. 1 správního řádu nabývá opatření obecné povahy, kterým se vydává 

Územní plán Bělov účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední 

desce obce.  

 

 

Jiří Přecechtěl 

starosta obce 

 

 

 

 

Lhůta pro vyvěšení: 

Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Bělov a 

Městského úřadu Otrokovice a zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup. 

 

Vyvěšeno dne: 04.05.2020 

 

Sejmuto dne: 20.05.2020 

 

 

Podpis a razítko orgánu-oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí veřejné 

vyhlášky a zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup: 


