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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY,  
KTERÝM SE VYDÁVÁ ÚZEMNÍ PLÁN KOZLOV 

 

 

 

  

 V  Ý  R  O  K  O  V  Á    Č  Á  S  T  
  

 

Zastupitelstvo obce Kozlov, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů včetně zákona č. 350/2012 Sb. (dále 

„stavební zákon), za použití § 43 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 

územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 

plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád  

 

v y d á v á   

 

ÚZEMNÍ  PLÁN KOZLOV  
 

Nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy je textová a grafická část územního plánu Kozlov 

(obsah podle přílohy č.7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.), která je obsažena v těchto přílohách: 

 

část 

územního 

plánu 

označení název měřítko 

textová  Textová část  - 

grafická N1 Základní členění území 1:5000 

 N2 Hlavní výkres 1:5000 

 N3 Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace 1:5000 

 

Údaj o celkovém počtu listů textové přílohy je uveden v zápatí každé strany. Jednotlivé grafické 

přílohy tvoří vždy jeden samostatný výkres většího formátu. Všechny výše uvedené přílohy jsou 

opatřeny záznamem o účinnosti.  
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 O  D  Ů  V  O  D  N  Ě  N  Í  
  

 

Nedílnou součástí odůvodnění tohoto opatření obecné povahy je textová a grafická část odvodnění 

územního plánu Kozlov (obsah dle přílohy č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb.), která je obsažena v těchto 

přílohách: 

 

ČÁST 

ODŮVODNĚNÍ 

ÚZEMNÍHO 

PLÁNU 

OZNAČENÍ NÁZEV MĚŘÍTKO 

textová  Textová část zpracovaná projektantem  - 

  Textová část zpracovaná pořizovatelem - 

grafická O1 Koordinační výkres  1:5000 

 O2 Širší vztahy 1: 100000 

 O3 Předpokládaný zábor půdního fondu 1:5000 

 O4 Dopravní řešení 1:5000 

 O5 Zásobování vodou, kanalizace 1:5000 

 O6 Energetika, elektronické komunikace 1:5000 

 

Údaj o celkovém počtu listů textové přílohy je uveden v zápatí každé strany. Jednotlivé grafické 

přílohy tvoří vždy jeden samostatný výkres většího formátu.  

 

  

 P  O  U  Č  E  N  Í  
  

 

Dle § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, nabývá opatření obecné povahy účinnosti 

patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce. 

Dle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, nelze proti opatření obecné povahy podat 

opravný prostředek. 

 

 

 

 

V Kozlově dne …………………………  

 

 

 

 

 

Jaroslav Ambrož 

starosta 

 Jaromír Plodek 

místostarosta 

  


