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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ  

ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ 

OPATŘENÍM OBECNÉ POVAHY  

Městský úřad Semily, odbor obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako 

příslušný úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle ustanovení § 2 odst. 2 

písm. a), § 5 a § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) 

oznamuje 

podle § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „správní řád“) vydání změny č. 1 Územního plánu Bělá opatřením obecné povahy, 

zpracovaného a projednaného v souladu s ustanoveními stavebního zákona a v souladu 

s ustanovením § 171 až § 174 správního řádu, jehož vydání bylo schváleno usnesením 

Zastupitelstva obce Bělá č. 64/15, ze dne 30.09.2015. 

Vzhledem k rozsahu změny č. 1 Územního plánu Bělá vydaného opatřením obecné povahy 

není možné zveřejnit na úřední desce celý jeho obsah, a proto se stanovuje v souladu 

s ustanoveními správního řádu, kde a v jaké lhůtě je možné se s celým opatřením obecné 

povahy seznámit. 

Změna č. 1 Územního plánu Bělá vydaná opatřením obecné povahy je v úplném znění 

k nahlédnutí na Obecním úřadě Bělá, Bělá č. p. 142 a na Městském úřadě Semily, obvodním 

stavebním úřadě, oddělení územního plánování, Husova 82, Semily a v elektronické podobě 

na internetových stránkách města Semily www.semily.cz a to po dobu patnácti dní od 

vyvěšení této veřejné vyhlášky. 
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Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování; č. j. SÚ/2870/15; dne 01.10.2015 

Oznámení o vydání změny č. 1 Územního plánu Bělá opatřením obecné povahy 

 

- 2. ze 2 stan - 

Základní obsah změny č. 1 Územního plánu Bělá vydávané opatřením obecné povahy je 

následující: 

Změna č. 1 Územního plánu Bělá se skládá z textové a grafické části: 

Textová část je zpracována v rozsahu podle přílohy č. 7 části I. odst. 1 a 2 vyhlášky 

č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 

způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění (dále jen „vyhláška 

č. 500/2006 Sb.“) a je nedílnou součástí opatření obecné povahy. Grafická část je zpracována 

v rozsahu podle přílohy č. 7 části I. odst. 3 vyhlášky č. 500/2006 Sb. a tvoří ji: Výkres 

základního členění území vyhotovený v měřítku 1:5 000, Hlavní výkres vyhotovený v měřítku 

1:5 000, Výkres koncepce veřejné infrastruktury vyhotovený v měřítku 1:5 000 a Výkres 

veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací vyhotovený v měřítku 1:5 000. 

Odůvodnění změny č. 1 Územního plánu Bělá se skládá z textové a grafické části: 

Textová část je zpracována v rozsahu podle přílohy č. 7 části II. odst. 1 vyhlášky č. 500/2006 

Sb. a je nedílnou součástí opatření obecné povahy. Grafická část je zpracována v rozsahu 

podle přílohy č. 7 části II. odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb. a tvoří ji: Koordinační výkres 

vyhotovený v měřítku 1:5 000 a Výkres předpokládaných záborů půdního fondu vyhotovený 

v měřítku 1:5 000. 

Poučení 

Změna č. 1 Územního plánu Bělá vydaná formou opatření obecné povahy nabývá účinnosti 

patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky. 

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, 

který opatření obecné povahy vydal. 

Proti opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat 

opravný prostředek. 

 

 

 

 

 

 

Jaromír Mejsnar 

vedoucí oddělení územního plánování 

obvodní stavební úřad 

 

Příloha: 

Změna č. 1 Územního plánu Bělá – opatření obecné povahy 

 

Na úřední desce úřadu a elektronické úřední desce úřadu: 

Vyvěšeno:  ...........................................  

Sejmuto:  ...........................................  


