OBEC HOMOLE
Obecní úřad Homole, č.p. 72, 37001 Homole
tel. 387203515, obec@homole.cz

Datum vyvěšení: 30.1.2014
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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

č. 1/2014

Obecní úřad Homole oznamuje ve smyslu § 5 odst. (1) a (2) a § 6 odst. (2) zákona Č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále též stavební zákon), v souladu
s ustanovením § 172 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen "správní
řád"), že usnesením Zastupitelstva obce Homole Č. 1/2014 byla vydána Změna č.2 Územního
plánu Homole formou opatření obecné povahy.
Předmětem Změny č.2 Územního plánu Homole bylo:
zakreslení cyklostezek a cyklotras dle "Vyhledávací
Litvínovice, Planá u ČS"

studie cyklostezek

a cyklotras Homole

změna vymezení ploch veřejných prostranství v návaznosti na lokalitu S-23
změna vymezení hranice mezi plochami VP-17 a VS-15 a změna některých podmínek využití
území
změna způsobu využití bývalého vojenského areálu .Nová kasárna - 090 Homole"
a odstranění nesouladu, kdy v ÚP nebyl v dotčené části zobrazena stávající silnice 111/14330
úprava velikosti stavebních parcel u ploch bydlení (stav )v sídle Nové Homole - na 500 m2.
Podle § 172 odst. (2) správního řádu dále oznamujeme, že opatření obecné povahy, kterým byla
vydána Změna Č.2 ÚP Homole, není možné vzhledem k jeho rozsahu zveřejnit na úřední desce.
Z tohoto důvodu je toto Opatření obecné povahy k nahlédnutí včetně grafických příloh od data
zveřejnění této vyhlášky k nahlédnutí na Obecním úřadu Homole, tel. 387203 515. Dále je toto
opatření obecné povahy vystaveno na web. stránkách obce Homole: www.homole.cz
Podle § 173 odst. (1) správního řádu nabývá opatření obecné povahy, kterým byla vydána
Změna č.2 Územního plánu Homole, účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této vyhlášky.
Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. (2) správního řádu podat opravný
prostředek.
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