
MAGISTRAT MESTA OLOMOUCE
ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE

Hynaisova 34110,779 00 Olomouc

Spisový znak ' 326.1, skartační znaklskart. lhůta A/l0
Č. i. sl,lovI4I626l2OI3loKR/tlPA/Sch Y) . V olomouci dne 30.07.2013
Spisová značka: S-SMOL/O2 3825 l 20I2l oKF.
Uvódějte vždy v korespondenci

oprávněná úřední osoba pro vyÍizení'.Ing. Lenka Schinnecková, dveře č. 5.3'7

oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing' Radek Dosoudil
Telefon: 588488391
E-mail: lenka.schinneckova@olomouc.eu

VEREJNA VYHLASKA
oznámení o vydání Souboru změn č.2 územního plánu obce Lutín

opatřením obecné povahy č.ll20t3

Magistrát města olomouceo odbor koncepce a rozvoje, jako úřad územního plánování podle ust. $

6 odst. I zákona č' 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve zněni pozďějších
předpisů (dále jen ,,stavební zákotÍ'), kteý v souladu s ust. 6 odst' 1 písm. c) stavebního zákona
pořizuje na žádost obce změnu územního plánu, oznamuje v souladu s ustanovením $ 173 zákona č.
50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpísů (dále jen ,,sprármí Íád") a ve smyslu $ 20
stavebního zákona, že Zastupitelstvo obce Lutín, na svém zasedání dne 10.7. 2013 usnesením č.16,
jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení $ 6 odst. 5 písm' c) stavebního zákona, za použití
$43odst.4a$55odst.2stavebníhozákona,$13apřílohyč.7vyhláškyč.50012006,oúzemně
analytichých podkladech, ttzemně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, $ 171 a následujících sprái,ního řádu, ve spojení sustanovením $ 18B odst. 3 a 4 stavebního
zákona, vydalo

Soubor změn č.2 Úruemního plánu obce Lutín

opatřením obecné povahy č.1,12013

V souladu s ust. $ 173 odst.l sprár.rrího Ťád.u nabývá toto opatření obecné povahy účinnosti patnáctým
dném po dni vyvěšení veřejné r,yhlášky. opatření obecné povahy se týká všech vlastníku pozemků
a staveb v izemi řešeném Soubor změnč.2 UPo Lutín.

Do opatření obecné povahy - Souboru změn č' z Úpo Lutín můŽe každý nahlédnout na obecním
úřadě obec Lutín, Štotni 2O3, 783 49 Lutín, a na Magistrátu města olomouce, odboru koncepce
arozvoje, Hynaisova 10, Olomouc.
Udaje o Souboru změn č' 2 LIPO Lutín jsou rorměž
přístup na werboých stránkách obce Lutín.

zveřejněny způsobem umožňujícím dálkoý
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