
OBEC ZAI/IEL
Záměl č.p.158, 5l7 43 Potštejn

V Záfiěli. dne l2.]2'20] l

oznámení veřejnorr ryhláŠkou
dle s25 odst 2 zákona č' 500/2004 sb', s!ťáVnířád.

o vydání územního plánu Záměl

obec Záněl oznarnuje, Že Zastupitelstvo obce Záměl, příslušné podle $ 6 odst' 5 písn1. c) Ziikona
č. 183/2006 Sb', o iLzen'rním plánování a stavebnim řádu (stavební zákon), ve zně1 pozdějších
piedpisů (dále jen ,'stavebr]Í zákon"). za použití s ,13 odst. 4 a $ 54 odst' 2 stavebního zalkona, s
13 a přílohy č' 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně arra1yických podkladech, územně
plánovací dokunentaci a způsobu evidence územně plánovací činrrosti' s 171 a následujících
zákona č. 500/200'1 sb'. správni řád, ve Znění pozdějších předpisů' a s 8'l odst' 2 písm. x zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřizení). l'e znění pozdějších předpisů

lydává formou opatření obecné povahy č. ll2011
Uzemní p|án Zámě|

schvá1ený usnesením Zastupitelst\'a obce Zá1ně1 číýze dne 12. l2'2a11'

Toto oznámer'rí je zveřejněno po dobu 15 drrů ode dne vyvěšení veřejné vylrláŠky na úiední desce
obce Zárrrěl a zveiejněno dálkovýnr přístupenr na ! j!pi]2$y!':]qbsgZ3!19kZ
0lEpiLwww.obeczanrcl.czl?d:uredn i-deska)

Opatření obecné povahy _ Územní plán Záměl - komp|etní dokum€ntace
včetně úplného znění odůvodnění, včetně grafické části, je k dispozici
Y kanceláři obecního úřadu Záměl a nepřetržitě i na internetu _ na stránkách
obce - http://rvww.obeczamel.cz
a na stránkách Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou _ www.rychnov_
citY.cz (http://lvww.rychnoy-city.czlmestsky-urad/uzemniplany.php?obcc=zamel)

Ploti územnímu p]ánu Zríměl r'ydaného fomlou opatiení obecné por'ahy ne1ze podle ustanovení
$ 173 odst- 2 zákona č' 500/2004 Sb.' správní řád, ve znění pozdějších piedpisů' podat opravný
plostředek.

Uložení dokumenÍace

Uzemní plán Záněl, opatřený záznamem o účinnosti se ukládá v souladu s ustanovenín $ 165
stavebního zákona u obce Zárně1 (obecní úřad). na Městském ú'adu Rychnov nad KněŽnou,
odbol výsta\.by a životrrÍl'io pťostiedí * odděleni silniční úřad a úřad územníl'ro p1ár,ol'ání
(pořizovate1)' na Městském úřadrr Vamberk, odbor výstavby a životního přostředí - odděleni
stavebr'rí úřad. a na Krajskén úřadu Královéhradeckého kaje, odbor úZemního plánování a
stavebního řádu'



Upozornění

Toto opatření obecné por'ahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni v1wěšení veřejné
vyhlášky /$ 173 odst' 1) zákoná č' 500/2004 Sb', správní řád' v platném znění/'

Lolf q^o ri
Milena Kaplanová
místostarostka obce

Tato piscmnost musí být vyvěšená po dobu 15 dnů.

V'.,ěš""" d"", .'1!''li,.!0'!.l'''''''''''''''''''''' Sejmuto dne:

Pisemnost byla dne '.y'í.4:{' 1' ' '..'. ' ' zveře.jnělra na adrese

Toto opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne . '. '. ' '. ' '. '... '. '. '.. '...'

Rázítko a podpis osoby, kierá potvrzuje vyvěšení^ejm ií zúřední desky a zveřejnění způsobem umoŽňujicÍm
dá]kový přístup'
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