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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Oznámení o vydání opatření obecné povahy č.1/2020 

„Územní plán Pustějov“  

 

Zastupitelstvo obce Pustějov jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 

183/2006 Sb.)  

oznamuje 

 

prostřednictvím pořizovatele, kterým je Městský úřad Bílovec, odbor životního prostředí a územního 

plánování, v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydání 

opatření obecné povahy č. 1/2020 „Územní plán Pustějov“, které vydalo na svém zasedání dne 12.11.2020 

usnesením č. V/1.11. v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. a v souladu s ustanovením 

§ 171 a § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 500/2004 

Sb.). 

 

Opatření obecné povahy je zveřejněno v úplné podobě na internetové úřední desce Obce Pustějov, a to na 

adrese www.pustejov.cz, na internetové úřední desce Města Bílovec, a to na adrese www.bilovec.cz,  a dále je 

k dispozici po celou dobu vyvěšení veřejné vyhlášky v budově Obecního úřadu Pustějov, Pustějov 54, 742 43 

Pustějov, v kanceláři starosty obce a v budově Městského úřadu Bílovec (objekt Radnice, Slezské nám. 1), 

ul. 17. listopadu 411, 743 01 Bílovec, na odboru životního prostředí a územního plánování, kancelář č. 217. 

 

Toto opatření obecné povahy se týká celého katastrálního území Pustějov. 

Územní plán Pustějov bude v souladu s § 165 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. uložen na Obecním úřadě 

Pustějov, na Městském úřadě Bílovec, odboru životního prostředí a územního plánování, na stavebním úřadě 

Městského úřadu Studénka, a dále na odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje. 

 

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dní na úřední desce Městského úřadu Bílovec a 

Obecního úřadu Pustějov a zveřejněna včetně Opatření obecné povahy č. 1/2020 i způsobem umožňující 

dálkový přístup.  

 

V souladu s ustanovením § 173 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. nabývá opatření obecné povahy účinnosti 

patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 

      

Ing. Darja Vavříková v.r.   „otisk razítka“ 

vedoucí odboru životního prostředí 

a územního plánování 
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