
OBEC VŠESTUDY
Všestudy 7, 277 46 p, Veltrusy

VEREJNA VYHLASKA

Opatření obecné povahy č,112019, kteným se vydává
Zména č. 3 územního plánu Všestud

Zastupitelstvo obce Všestudy, přís|ušné podle § 6 odst, 5 písm, c) zákona č, 183/2006
sb., o územním plánování a stavebním řádu (,,stavební zákon"), V platném znéni, za
použití § 43 odst. 4, § 13 přílohy č. 7 Vyhlášky č, 500/2006 sb,, o územně plánovacích
podkladech, qzemně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovaci
činnosti, V platném zněni, § 171 a následujících zákona č, 500/2004 sb,, spráVni řád,
V platném znění usnesenim zastupitelstva obce č.2/20í9 ze dne 25. 3. 2019

vydává Změnu č. 3 územního plánu Všestud.

Nedilnou součástí opatření obecné povahy je dokumentace Změny č. 3 úzémniho plánu
Všestud, která obsahuje:

1, Výrokovou ěást změny č, 3 územniho plánu Všestud, která se skládá z textové a
z graíické části, Grafickou část tvoří:

1a Výkres základniho členění územi
1b Hlavni Výkres změny č, 3 ['P Všestud
1c Výkres Veřejně prospěšných staveb, Veřejně prospěšných opatřeni a asanací

2, odůVodněni Změny č, 3 územního plánu Všestud obsahuje textovou a grafickou
část. Grafickou,óást tvoři:

2a Koordinačni Výkres změny č, 3
2b situace širšich vztahů

úřednihodiny:
pondělí: 17:00 -20:00
slředai 17]00 -20:00

E-mail: reda!9ha@y§9§t!!|r9b99!z
Www,VsesludV-obec,cz

starosla obc€: lng, arch, JiříHánl
tel,602 709 889

mísloslarostka, ln9, lnka Loíercová
tel- 774 218 47a
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OBEC VSESTUDY
Všestudy 7,277 46 p. Veltrusy

PřílohU Veřejné Vyhlášky V souladu s § 55c stavebniho zákona tvoří úplné znění l]Jzemního
plánu Všestud, které obsahuje textovou a grafickou část.

Grafickou část tvoří:

Výkres základniho členění území
Hlavní Výkres
Výkres Veřejně prospěšných staveb, Veřejně prospěšných opatření a asanaci
Koordinaóni výkres změny č, 3
situace širších vztahů
Výkres předpokládaných záborů půdniho fondu

Jelikož není možné dokument Vzhledem k jeho rozsahu Vyvěsit na úřední desce v celém
jeho rozsahu, je Změna č, 3 územního plánu Všestud a úplné znění Územniho plánu
všestud k nahlédnutí;

. u pořizovatele, tj, na obecním úřadě všestudy v kanceláři starosty,

. Veřejná Vyhláška je současně zveřejněna V elektronické podobě po dobu 15 dnů
ode dne Vyvěšení Veřejné Vyhlášky na úřední desce pořizovatele, na internetové
adrese WWW.Vsestudy-obec,cz,

Poučení
Proti změně č, 3 územního p|ánu Všestud VydáVané formou opatření obecné povahy
nelze podat opravný prostředek (§ '173 odst, 2 zákona ě. 500/2004 sb,, spráVní řád,
V platném znění).

Toto opatřeni obecné povahy nabýVá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšeni Veřejné
Vyhlášky, tj.: dne 9. 4. 2019
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lng. lnka Lorencová
mistostarostka obce

Vyvěšeno dne: 25.3. 2019

sejmuto dne : 9. 4.2019

lng, arch, Jiří Hánl
starosta obce

úřednlhodiny:
pondělí: 17:00 -20:00
středa: 17:00-20:00

E-mail| p9d4Eba]@!s§9!$bL9bce!Z
www.vsestudv-obec,cz

staíosta obce: lng, aích, Jiří Hánl
tel,602 709 889

místostaíoslka, lng, lnka Lorencová
iel. 774 218 47a


