Obec Soutice
Obecní úřad čp. 104, 257 71 Soutice
mobil: 602 865 093, e-mail: obec.soutice@tiscali.cz,
IČ: 00875813, DIČ:CZ-00875813,
ČSOB Vlašim, č.ú.: 227838828/0300

V Souticích dne 2. prosince 2021
Č.j.: OUSOUT/0431/2021

Vyřizuje: Alena Exnerová a
Pavla Bechyňová

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OBCE SOUTICE

O VYDÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOUTICE
a doručení úplného znění územního plánu po změně č. 1
vydávaná formou opatření obecné povahy

Zastupitelstvo obce Soutice příslušné k vydání změny č. 1 územního plánu Soutice
v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje,
v souladu s ust. §§ 25 a 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 S., správního řádu ve znění
pozdějších předpisů, že dne 1. prosince 2021 byla Zastupitelstvem obce Soutice
vydána změna č. 1 územního plánu Soutice, a to formou opatření obecné povahy
ve smyslu ustanovení § 55b odst. 10 stavebního zákona za použití § 54 odst. 2
stavebního zákona a ust. § 171 a následujících správního řádu.
Změna územního plánu byla provedena na základě schváleného obsahu změny na
návrh vlastníků pozemků a staveb a dotýká se i dalších vlastníků pozemků a staveb a
občanů obce Soutice v k. ú. Soutice.
Základní informace: Změna vymezuje novou zastavitelnou plochu Z1-1 Kalná pro
zástavbu 1 RD a doplňuje závazně stanovené podmínky plochy VL - VÝROBA A
SKLADOVÁNÍ v odstavci Prostorové uspořádání území. Odůvodnění mimo jiné
zohledňuje vztah k nadřazeným dokumentacím. Připomínky nebo námitky ze strany
veřejnosti nebyly podány.
Úplná dokumentace opatření obecné povahy změny č. 1 územního plánu Soutice
včetně jeho odůvodnění a úplné znění územního plánu Soutice po změně č. 1 se
v souladu s ustanovením §55 odst. 7 stavebního zákona současně zveřejňuje na
webových stránkách: www.soutice.cz. Do výše uvedených dokumentací lze rovněž
nahlédnout v listinné podobě na obci, a to vždy v úředních hodinách nebo po
telefonické dohodě (tel. 602 865 093).
Změna č. 1 územního plánu nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této
veřejné vyhlášky.
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Poučení:
Proti změně č. 1 územního plánu Soutice vydané formou opatření obecné povahy
nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů).

Otisk úředního razítka

Alena Exnerová, v.r.
starostka obce

Ludmila Holečková, v.r.
místostarostka obce

Oznámení vydání změny č. 1 územního plánu Soutice formou opatření obecné
povahy se doručuje veřejnou vyhláškou. Oznámení je doručeno 15. dnem po dni
vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce. Vyvěšení od 2.12.2021 do 18.12.2021.

Vyvěšeno dne: 2.12.2021
Sejmuto dne:

Podpis, razítko

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 2.12.2021
Sejmuto z elektronické úřední desky:

Podpis, razítko

