
V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  

 

O Z N Á ME N Í  O  V Y D Á N Í  ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BYSTRÁ NAD JIZEROU 

A 

DORUČENÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BYSTRÁ NAD JIZEROU A 

ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BYSTRÁ NAD JIZEROU PO ZMĚNĚ Č. 1 

1. 

Obec Bystrá nad Jizerou oznamuje, že Zastupitelstvo obce Bystrá nad Jizerou příslušné 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 „stavební zákon“) za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního 

zákona, dále § 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších změn a § 171 a 

následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 

vydalo ve smyslu ustanovení § 54 odst. 2 stavebního zákona změnu č. 1 Územního plánu Bystrá nad 

Jizerou usnesením Zastupitelstva obce Bystrá nad Jizerou č. 4/03/19 ze dne 19.03.2019. 

 

2. 

Obec Bystrá nad Jizerou touto veřejnou vyhláškou doručuje dokumentaci změny č. 1 Územního 

plánu Bystrá nad Jizerou a dokumentaci Úplného znění Územního plánu Bystrá nad Jizerou po 

změně č. 1. 

Vzhledem k tomu, že rozsahu dokumentací nelze na úřední desce zveřejnit v celém rozsahu, 

oznamujeme, že  

Dokumentace změny č. 1 Územního plánu Bystrá nad Jizerou v rozsahu 

- Textová část zpracovaná pořizovatelem změny 

- Textová část a textová část odůvodnění zpracovaná zpracovatelem změny 

- Výkres základního členění, vyhotovený v měřítku 1:5 000 

- Hlavní výkres, vyhotovený v měřítku 1:5 000, 

- Výkres koncepce veřejné infrastruktury, vyhotovený v měřítku 1:5 000 

- Koordinační výkres v měřítku 1:5 000 

- Výkres předpokládaných záborů půdního fondu v měřítku 1:5 000 

Dokumentace Úplného znění Územního plánu Bystrá nad Jizerou po změně č. 1 v rozsahu 

- Textová část úplného znění po změně č. 2 

- Výkres základního členění, vyhotovený v měřítku 1:5 000 

- Hlavní výkres, vyhotovený v měřítku 1:5 000, 

- Výkres koncepce veřejné infrastruktury, vyhotovený v měřítku 1:5 000 



Oznámení o vydání Změny č. 1 Územního plánu Bystrá nad Jizerou 
Doručení dokumentace změny č. 1 a úplného znění po změně č. 1 

 

- 2. ze 2 stan - 

- Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, vyhotovený v měřítku 1:5 000 

- Koordinační výkres v měřítku 1:5 000 

jsou v tištěné podobě k nahlédnutí na Obecním úřadě Bystrá nad Jizerou a na Městském úřadě 

Semily, obvodním stavebním úřadě. V elektronické podobě jsou dokumentace k dispozici na 

internetových stránkách obce Bystrá nad Jizerou a internetových stránkách města Semily 

(www.semily.cz, pod odkazem Radnice a městský úřad – územní plánování – územní plány obcí – 

Bystrá nad Jizerou) počínaje dnem vyvěšení této veřejné vyhlášky. 

Poučení 

Změna č. 1 Územního plánu Bystrá nad Jizerou vydaná formou opatření obecné povahy nabývá 

účinnosti dnem doručení této veřejné vyhlášky, tj. patnáctým dnem po jejím vyvěšení. 

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který 

opatření obecné povahy vydal. 

Proti opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný 

prostředek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukáš Nesvadba 

starosta obce 

 

 

Na úřední desce úřadu a elektronické úřední desce úřadu: 

Vyvěšeno: .............................................................  

Sejmuto: .............................................................  


