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o VYDÁNÍ ÚznľĺľÍrĺo PLÁNU RYcIrvALDU

Zastupitelstvo města Rychvald příslušné podle $ 6 odst. 5 písm. c) zákona č,. 18312006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve zněni pozdějších předpisů, zapouŹití $ 43 odst. 4 a $ 55
odst. 2 stavebního zźlkona, $ 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č:. 5001200ó Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací ěinnosti' ve znění
pozdějších předpisů, $ 11l aŹ l'14 zákona č). 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na
svém 18. zasedání konaném dne3.9.Ż0l4 usnesením č. 18/6

rydalo
Územního plán Rychvaldu

foľmou opatření obecné povahy.

Vzhledem k tozsahu opatření obecné povahy jsou o vydání Územního plánu Rychvaldu v souladu s $ l72
odst' 2 správního řádu na úřední desce zveřejněny pouze následující základní údaje:

Územní plán Rychvaldu vydaný opatření obecné povahy je poŕízen pro celé inemí města tj. p.o
katastrální ilzemí Rychvald aýká se všech vlastníků pozemků a staveb v tomto 'űzemi.

Proti opatření obecné povahy nelze podle ustanovení s 173 odst. 2 spľávního řádu podat opravný
prostředek. opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnácým dnem po dni vyvěšení této veřejné
vyhlášky na úřední desce. Tímto dnem také přestane platit doposud platný Uzemní plán sídelního útvaru
Rychvaldu z roku 1993 věetně všech jeho 5 zmén.

opatření obecné povahy je přístupné k veřejnému nahlédnutí po celou dobu vyvěšení této písemnosti na
úřędní desce u pořizovatele, tj. Městského riřadu Bohumín, odboľu rozvoje a investic, oddělení ľozvoje
a územního plánování, Masarykova l58,735 81 Bohumín.

Kontaktní osoby:
Ing. Dalibor Třaskoš, tel. 596 092l47, e-mail: traskos.dalibor@mllbo.cz,
Ing. Petra Kišková, tel. 595 092176, e-mail: kiskova.petra@mubo.cz.

opatření obecné povahy je zveřejněno ľovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup na weboých
stránkách města Bohumína na adľese http://www'mesto-bohumin.czlczlradniceluzemni-plan/978l-
uZ e m n Lp_lą.! oY an !:Iyg!Yąl dł!n]

ľtĚsľsKÝ uŘno
odbor ľozvoje el investic

Ing. Jitka ová BoHUMIN 2

vedoucí odboru rozvoje a investic

Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena způsobem v místě obvyk|ém (na úřední desce) od 8.9.20l4 do
Ż4.9.20l4 a současně bude zveřejněna i způsobem umožňující dálkový přístup.


