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VEØEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Buštěhrad, jako pořizovatel příslušný k pořizování změny č. 3 územního plánu města
Buštěhrad (dále jen „ÚPM Buštěhrad“) podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním pláno-
vání a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
zajišťující územně plánovací činnost podle § 24 odst. 1 stavebního zákona na základě smlouvy se spo-
lečností PRISVICH, s.r.o., IČ 27101053, v souladu s ustanovením § 25 a § 173 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

oznamuje vydání opatření obecné povahy č. 1/2011/OOP, kterým je

 ZMĚNA Č. 3 
 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA BUŠTĚHRAD 

Zastupitelstvo města Buštěhrad schválilo svým usnesením č. 8/2011 ze dne 29. června 2011 vydání
změny č. 3 ÚPM Buštěhrad ve formě opatření obecné povahy č. 1/2011/OOP v samostatné působnosti
podle § 6 odst. 5 písm. c) a § 43 odst. 4 stavebního zákona postupem podle § 171 a násl. správního řádu.

Opatřením obecné povahy č. 1/2011/OOP je změna č. 3 územního plánu města Buštěhrad, zhoto-
vená společností PRISVICH, s.r.o., IČ 27101053, projektantem Ing. arch. Akad. arch. Petrem Foglarem,
autorizovaným architektem ČKA 002667, kterou se v lokalitě Z3-1 mění funkční využití pozemků
parc. č. 50/1, 50/2, 51/1, 51/2, 51/3, 53 a 55 (část) v katastrálním území Buštěhrad, z využití „nízkopo-
dlažní bydlení venkovského typu-stav“ na „smíšené území-stav“.

 Opatření obecné povahy č. 1/2011/OOP, tj. změna č. 3 ÚPM Buštěhrad, 
 nabývá účinnosti dne 15. července 2011. 

Do opatření obecné povahy č. 1/2011/OOP a jeho odůvodnění, resp. do územně plánovací doku-
mentace změny č. 3 ÚPM Buštěhrad a dokladů o jejím pořizování, může každý nahlédnou na Měst-
ském úřadu Buštěhrad podle § 173 odst. 1 správního řádu a podle § 165 odst. 2 stavebního zákona. Po
dni účinnosti bude opatření obecné povahy č. 1/2011/OOP zveřejněno na internetových stránkách
města Buštěhrad, na adrese http://www.mestobustehrad.cz, umožňující dálkový přístup.

Na úřední desce Městského úřadu Buštěhrad

vyvěšeno:      30. června 2011  

svěšeno:      18. července 2011   

RNDr. Miroslav Oplt, CSc. v. r.
místostarosta města
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