
 Obec Olbramice                                     
 
Prostorná 132 
742 83  Olbramice 

 

 
 
Tel: 556 420 676//724 183 327        www.obecolbramice.cz 
                                                                                              

 

 

 
VÁŠ DOPIS ZN:     

ZE DNE:     
NAŠE ZN.: 545/2022    
VYŘIZUJE: Bc. Lenka Ješková      
TEL/MOBIl: 556 420 676// 724 183 327    
E-MAIL: Lenka.Jeskova@obecolbramice.cz    
ID DAT.SCHR.: gumbnxt    
DATUM: 4.11.2022    

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  
 
Oznámení vydání Územního plánu Olbramice – Změny č. 3 a vyhotovení 
úplného znění Územního plánu Olbramic po této změně 

 
Zastupitelstvo obce Olbramice jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu § 6 odst. 5 písm. c) 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen stavební zákon), za použití § 54 odst. 2 stavebního zákona a § 43 odst. 4 stavebního zákona 

schválilo dne 19.9.2022 usnesením č. 22/83.2 a tímto vydává Územní plán Olbramice – Změnu č. 3 

formou opatření obecné povahy. 

 

Obec Olbramice ve spolupráci s Magistrátem města Ostravy, odborem územního plánování  

a stavebního řádu jako pořizovatelem Změny č. 3 Územního plánu Olbramice, příslušným podle § 6 

odst. 1 písm. c) stavebního zákona oznamuje v souladu s ustanovením § 173 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a ve spojení s ustanovením § 20 a §55 

stavebního zákona, vydání Územního plánu Olbramice – Změny č. 3 formou opatření obecné povahy. 

Opatření obecné povahy se týká všech vlastníků pozemků a staveb dotčených řešením Územního 

plánu Olbramice – Změny č. 3. 

 

Pořizovatel zajistil v souladu s ustanovením § 55 odst. 5 stavebního zákona vyhotovení Územního 

plánu Olbramice úplného znění po vydání Změny č. 3.  
 

Do Územního plánu Olbramice – Změny č. 3 včetně jejího odůvodnění a Územního plánu Olbramice 

úplného znění po vydání Změny č. 3 může každý nahlédnout: 

- na Magistrátu města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu, Prokešovo nám. 8, 

v budově Nové radnice, ve 4. poschodí, v kanceláři č. 426 

- na Obecním úřadu obce Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice 

- způsobem umožňující dálkový přístup (po dobu vyvěšení veřejné vyhlášky):  

- na cloudovém úložišti pořizovatele https://cloud.ostrava.cz/index.php/s/9EmBg7ndzgzTQZa, 

heslo pro přístup ke stažení dokumentace: upolbramice 

- na internetových stránkách obce www.obecolbramice.cz 

mailto:Lenka.Jeskova@obecolbramice.cz
https://cloud.ostrava.cz/index.php/s/9EmBg7ndzgzTQZa
http://www.obecolbramice.cz/
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Poučení 

Proti Územnímu plánu Olbramice – Změně č. 3 vydané formou obecné povahy nelze podle ustanovení 

§ 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. 

 

Účinnost 

Opatření obecné povahy dle § 173 odst. 1 správního řádu nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni 

vyvěšení této veřejné vyhlášky, kterou se doručuje Územní plán Olbramice – Změna č. 3 a Územní 

plán Olbramice úplné znění po Změně č. 3. 

 

Obecní úřad Olbramice žádáme, aby tato veřejná vyhláška byla vyvěšena v době od 8. listopadu 2022 

do 22. listopadu 2022 včetně (tzn. byla sňata nejdříve 23. listopadu 2022).  

 

 

 

 

 

 

Ing. Petra Teichmannová v.r. 

starostka obce Olbramice 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: …………………………. Sejmuto dne: ……………………  

 

 

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: …………… Sejmuto dne: …………………… 

 

 

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí na úřední desce a elektronické úřední 

desce způsobem umožňující dálkový přístup.  
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