
OBEC LABIJTY,
LABUTY 30, 696 48

V Labutech dne 18. a2,2a22

luŘp.mÁ vynrÁšKÁ
ozNÁMENí o vynÁxí ztwĚxy č t úznnaxfuto pt-ÁNu LABuTy

Zastupitelstvo obce Labutl,, příslušné podle ust. § 6 odst, 5 pism. c) zákorra č" 183/2006 Sb., o
územním plánor,áni a stavebnínr řádu, ve z-nění pozdějších přeclpisů (dále jen stavební zákanJ. za
použití ust. § l73 oclst" ] zákona č. 500/200,1 Sb,, správrrí řád. ve znění pozdějších předpisťr (dále.ien
sprá,vní řád) oznamuje. že

v y d a l o opatření otlecné povahy č.112022 - Změnu č.1 Územníhc ptánu Labu§

Změna č.] Územnílro plánu Labu§ b5,,,la vyrlárra fotmou opatření obecné povahy dne 17" a2.2022
ustresenínr Zastupitelstva obce Labuty v souladu s ust. § 54 odst. 2 stavebního zákotla, za použití rrst. §
43 odst. 4 stavebnílro zákona a v souladu s ust. § 111 až l74 správnílro řádu.

§oučasně se tírnto tloručuje úplné znění územniho plánu po změně č. 1 Územního plánu Lalru§
v seiuladu s ust. § 55c stavebniho zákona.

Vzhledenr k rozsahu Změny č.l Úzernnílro plánu Labuty není možné zveřejnit doktlmentaci na úřední
desce v úplnérn znění. S írplným zněním územnílro plánu _ie možno se seznámit po clcrbu vlve!šení této
v"vhlášky:

na Otrecnírn rířadě Labu§, zejmérla: pondělí a středa 8:00 - 12:00 hodin. 17:{}0 - l9:00 hodin,
útery a čtvrtek 8:00 - i2:00 hodin nebo na základě teleforrické dohod1,.na tel. 5l5 9a2 062^

u pořizovatele na Městském úřadě Kyjov. odbor životniho prostřerlí a územního plánování,
Masarvkovo nálněstí 1. Kfiov 6q7 al 12. patro" dveře č. 32) zejnrérra: pondělí a středa al3a -

l7:00, úteď, čtvfiek a pátek na základě telefonické dohod1. na tel. 518 697 553.
na internetových stránkách Města Krjova - T,r,,lvrv.nlestokyjov.cz, pod Odborenr ži1,otního
prostředí a územního plánování, oddělení územní plánovárrí, v sekci ,.pořizované írzenrně
plánovací dokumentace obci".

tJpatření obecné povahy Znlěna č.1 Územního plánu t,abuty natrývá úrčinnosti patriáct}nr dnem po clni
vy-věšení této veřejné v"vhlášk1,,. Proti opatření obecné povalr1, rrelze dle ust. § ] 73 odst. 2 správního
řádu poclat opravný prostředek.

tjplné znění po změně č.l Územnílro plántr Labuty bude po nablŤí účinnosti uložen u Obce Labuty. u
pořizovatele na odboru životního prostředí a územnílro plánor,ání Městskélro úřadu Kyjov. na
stavebníni úřadě Městsitélro úřadrr Kljol, a na odboru územního plárrování a stavebního řádu
Krajského úřaclu .]i
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Zv eŤejněné způsobem umožiující dálkorný přístup:
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