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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
doručující
Územní plán Štítina- změnu č. 2 a Územní plán Štítina- úplné znění.
Zastupitelstvo obce Štítina v souladu s ust. § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
o z n a m u j e,
že na svém zasedání dne 16.2.2022 usnesením č. 1/2022,
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, v souladu s ustan. § 54 odst.2 stavebního
zákona, §§ 171 až 174 správního řádu 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
v y d a l o formou opatření obecné povahy
ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÍTINA- ZMĚNU Č. 2.
V souladu s ust. § 55c stavebního zákona a § 173 odst.1 správního řádu nabývá územní plán
vydaný formou opatření obecné povahy účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné
vyhlášky. Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu ve Štítině.
Po dobu vyvěšení této vyhlášky je Územní plán Štítina- změna č. 2 a jeho odůvodnění a
Územní plán Štítina – úplné znění s ohledem na velký rozsah dokumentace k, nahlédnutí u
obce Štítina, který tento územní plán vydal formou opatření obecné povahy. Do územního
plánu je dále možno nahlédnout na internetových stránkách na adrese : www.stitina.cz
Územní plán Štítina- úplné znění a změna č. 2 budou po nabytí účinnosti opatřeny záznamem
o účinnosti a dle ust. § 165 odst. 1 stavebního zákona, budou uloženy:
- u Obce Štítina
- na Magistrátu města Opavy, oddělení územního plánování
- na Magistrátu města Opavy, odboru výstavby a územního plánování
- na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního
řádu.

Pořizovatel zajistí zveřejnění (způsobem umožňující dálkový přístup) úplného znění územně
plánovací dokumentace po vydání její změny a místech, kde je možné do této územně
plánovací dokumentace a její dokladové dokumentace nahlížet.
Proti Územnímu plánu Štítina- změně č. 2 vydanému formou opatření obecné povahy nelze
podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

Ing. Radek Malohlava v.r.

Martina Slaninová v.r.

starosta obce Štítina

místostarostka obce Štítina

Tato veřejná vyhláška byla vyvěšena 15 dní na úřední desce Obecního úřadu Štítina a
zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup.
Vyvěšeno dne : 10.3.2022
Sejmuto dne :
Vyvěšení a sejmutí zveřejnění umožňující dálkový přístup provedl : Martina Vlčková

