Obec Kozlovice, 739 47 Kozlovice 343, 73947 Kozlovice

Č.j.: OÚ-751/2011

Opatření obecné povahy č. 1/2011

Územní plán Kozlovice
Zastupitelstvo obce Kozlovice, příslušné podle § 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 použití ust.
§ 43 odst. 4, § 54 odst. 2 stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 171 až § 173 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 3
stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentací a způsobu evidence územně plánovací činnosti

vydává
Územní plán Kozlovice
Textová část Územního plánu Kozlovice (obsah dle části I. bodu 1 a 2 přílohy č. 7 k vyhlášce č.
500/2006 Sb.) je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 1 – Územní plán
Kozlovice, A. Textová část
Grafická část Územního plánu Kozlovice ( obsah dle části I. bodu 3 přílohy č. 7 k vyhlášce č.
500/2006 Sb.) je nedílnou součásti tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 2 – Územní plán
Kozlovice, A. Grafická část ( A.1 Základní členění území, A.2 Hlavní výkres, A.3 Doprava, A.4
Vodní hospodářství, A.5 Energetika,spoje, A.6 VPS, opatření a asanace)

Odůvodnění
Textová část odůvodnění Územního plánu Kozlovice ( obsah dle části II. bodu 2 přílohy č. 7
k vyhlášce č. 500/2006 Sb.) je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 3 –
Územní plán Kozlovice, Odůvodnění,
B. Textová část včetně odůvodnění zpracované
pořizovatelem a rozhodnutí o námitce
Grafická část odůvodnění Územního plánu Kozlovice( obsah dle části II. bodu 2 přílohy č. 7
k vyhlášce č. 500/2006 Sb.) je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 4 –
Územní plán Kozlovice, Odůvodnění, B. Grafická část ( B.1 Koordinační výkres, B.2 Výkres
předpokládaných záborů ZPF, B.3 Širší vztahy)
Posouzení vlivů územního plánu Kozlovice na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. –
Příloha č.5
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Poučení
Proti Územnímu plánu Kozlovice vydanému formou opatření obecné povahy nelze dle ust. § 173
odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, podat opravný
prostředek.

Uložení dokumentace
Územní plán Kozlovice opatřený záznamem o účinnosti bude uložen v souladu s ustanovením § 165
stavebního zákona na Obecním úřadě Kozlovice, na Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru
územního rozvoje a stavebního řádu, na oddělení územního rozvoje a na oddělení stavební úřad, a na
Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury.

Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 19. 9. 2011.

Dnem nabytí účinnosti Opatření obecné povahy č. 1/2011 se původní územní plán obce Kozlovice,
vyhlášený obecně závaznou vyhláškou č. 13/1997 o regulativech územního rozvoje obce Kozlovice ze
dne 13. 10. 1997, včetně jeho změn č. 1, č. 2, č. 3 vyhlášených obecně závaznou vyhláškou č. 2/2000
ze dne 20. 11. 2000, č. 1/2003 ze dne 30. 7. 2003, č. 2/2005 ze dne 27. 6. 2005, nahrazuje nově
vydaným Územním plánem Kozlovice.
Opatření obecné povahy č. 1/2011 nahrazuje opatření obecné povahy č. 1/2008 ze dne 5. 12. 2008,
opatření obecné povahy č. 1/2009 ze dne 24. 6. 2009, č. 1/2010, kterými byly vydány změny č. 4, č. 5
a č. 6 územního plánu obce Kozlovice.

V Kozlovicích dne 29. 8. 2011

Ing. Miroslav Tofel
starosta obce

Lumír Červenka
místostarosta obce
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Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy:
1. Textová část Územního plánu Kozlovice( ÚP Kozlovice Návrh, A. textová část)
2. Grafická část Územního plánu Kozlovice (ÚP Kozlovice , Návrh, B. grafická část)
3. Textová část odůvodnění Územního plánu Kozlovice (ÚP Kozlovice, Odůvodnění, A. text.
část)
4. Grafická část odůvodnění Územního plánu Kozlovice (ÚP Kozlovice, Odůvodnění, B graf.
část)
5. Posouzení vlivů územního plánu Kozlovice na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení opatření obecné povahy na úřední desce
a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.
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