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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o vydání Územního plánu Dymokury
formou Opatření obecné povahy
Zastupitelstvo obce Dymokury v souladu s ustanovením § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů,

oznamuje,

že na svém zasedání dne 9. 8.2021 usnesením č.7l40l202l jako příslušný správní orgán ve smyslu
ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), za použili ust. § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 stavebního
zákona ve spojení s § 55 stavebního zákona, v souladu s § 171 zákona č. 500l2OO4 Sb., správní
řád, ve zněnípozdějších předpisů, vsouladu § 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
Územníplán Dymokury

formou opatření obecné povahy.

opatření obecné povahy obsahuje výrok a odůvodnění(99 listů formát A4). Nedílnou součástí výroku

opatření obecné povahy je územně plánovací dokumentace - Územní plán Dymokury, ktený obsahuje
textovou část - výrok (28 stran formát A4) a grafickou část obsahující 3 výkresy - 1 - Výkres základního
členění,2 - Hlavní výkres, 3 - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.
Nedílnou součástí odůvodnění opatření obecné povahy je odůvodnění Územního plánu Dymokury Q1
stran formát A4) a grafická část obsahující 3 výkresy - 4 -Koordinačnívýkres, 5 - Výkres širšíchvztahů
a 6 - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Do Územního plánu Dymokury lze nahlédnout po dobu vyvěšení této vyhlášky na webových stránkách
obce Dymokury (www.dvmokurved.

V souladu s ust. §,165 odst. 1 stavebního zákona bude Územní p|án Dymokury po vydání opatřen
záznamem o účinnostia poskytnut Městskému úřadu Městec Králové - stavebnímu úřadu, Náměstí
republiky 1, 289 03 Městec Králové, Městskému úřadu Poděbrady, odboru výstavby a územního
plánování - tJřadu územníhoplánování, Jiřího nám. 20ll, 290 31 Poděbrady a Krajskému úřadu
Středočeského kraje, odboru územníhoplánovánía stavebního řádu, Zborovská 11 ,15O21Praha 5.
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Pouěení:
Tato veřejná vyhláška bude dle ust, § 173 odst. 1 správního řádu vyvěšena na úřední desce Obce
Dymokury po dobu 15ti dnů ode dne vyvěšení.

V souladu s ustanovením § 55c stavebního zákona se Územní plán Dymokury doručuje veřejnou
vyhláškou. Dnem doručeníÚP Dymokury tzn. patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky,
nabývá Uzemní plán Dymokury úěinnosti.

Proti Územnímu plánu Dymokury vydaného formou opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. §
173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.
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