
OBEC ZLATÁ OLEŠNICE 
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY   

 
Záznam o účinnosti 

   Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice 
Číslo usnesení:               
Datum vydání:            
Datum nabytí účinnosti:                               

                                                       
Pořizovatel:           Městský úřad Tanvald, odbor stavební úřad a ŽP 
Jméno a příjmení: Michal Štim, DiS. 
Funkce:   úředník odboru stavební úřad a ŽP 

 
Podpis:   ……………………………………. 

 
 

Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice jako příslušný správní orgán na základě ust. § 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 ust. § 55 odst. 6 a 55b odst. 7, postupem dle § 54 
odst. 1 a 2 stavebního zákona a v souladu s ust. § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 

  
vydává 

Změnu č. 1 Územního plánu Zlatá Olešnice, 
kterou se mění Územní plán Zlatá Olešnice, vydaný opatřením obecné povahy Zastupitelstvem 
obce Zlatá Olešnice, usnesením č. 7/2014 ze dne 24.11.2014 s nabytím účinnosti od 10.12.2014,  
obsahující: 
Textovou část Změny č. 1 Územního plánu Zlatá Olešnice, která je nedílnou součástí tohoto opatření 
obecné povahy. 
Grafickou část Změny č. 1 Územního plánu Zlatá Olešnice, která je nedílnou součástí tohoto opatření 
obecné povahy. 
 

Odůvodnění 
obsahující: 
Textovou část odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Zlatá Olešnice, která je nedílnou součástí 
tohoto opatření obecné povahy. 
Grafickou část odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Zlatá Olešnice, která je nedílnou součástí 
tohoto opatření obecné povahy. 
 

Poučení 
Proti opatření obecné povahy nelze dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.
   

Ve Zlaté Olešnici dne:                                                                                                                                    
 
 
  

                                                                                                            
………………………………... ...                    ………………………….. 
 místostarosta obce    (podpis)                                      starosta obce    (podpis) 

 
 
Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy: 
Změna č. 1 Územního plánu Zlatá Olešnice – textová část    
Změna č. 1 Územního plánu Zlatá Olešnice – grafická část 
Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Zlatá Olešnice – textová část 
Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Zlatá Oešnice – grafická část  


