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Ledce dne 27. 6. 2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Zastupitelstvo obce Ledce jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), za použití
ustanovení § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
v platném znění (dále jen vyhlášky) a §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., (dále jen správní řád),

vydává

OPATŘENÍM OBECNÉ POVAHY

ÚZEMNÍ PLÁN LEDCE
který schválilo Zastupitelstvo obce Ledce usnesením č.5/2019 ze dne 26. 6. 2019 po ověření, že není v rozporu
s výše uvedenými předpisy.
Opatření obecné povahy se týká všech vlastníků pozemků a staveb dotčených Územním plánem Ledce ve správním
území obce Ledce. Jeho nedílnou součástí jsou výroková část a odůvodnění, které mají svoji textovou i grafickou
část strukturovanou dle přílohy č. 7 vyhlášky.
Opatření obecné povahy je zveřejněno v úplné podobě na elektronické úřední desce obce Ledce:
http://www.obec-ledce.cz
Textová a grafická část Územního plánu Ledce bude v souladu s § 165 odst. 1 stavebního zákona uložena na obci,
stavebním úřadu - úřadu územního plánování a krajském úřadu.

Poučení
Podle § 173 odst. 1 správního řádu nabývá opatření obecné povahy – Územní plán Ledce – účinnosti patnáctým
dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky. Po nabytí účinnosti je možné do Územního plánu Ledce nahlížet na
Městském úřadu Slaný – stavebním úřadu, úřadu územního plánování, na Obecním úřadu Ledce a na Krajském
úřadu Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje.
Proti Územnímu plánu Ledce vydanému formou opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2
správního řádu podat opravný prostředek.
Dnem nabytí účinnosti Územního plánu Ledce pozbývá platnosti původní Územní plán sídelního útvaru Ledce
(ÚPNSÚ) schválený zastupitelstvem obce Ledce dne 01. 04. 1999, včetně následných 5 změn ÚPNSÚ Ledce.
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