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Č. j.: 6/2020

V Malíči, dne 19. 2. 2020

Zastupitelstvo obce Malíč příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití
§ 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a § 84 odst. 2 písm.
y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

vydává

ÚZEMNÍ PLÁN
MALÍČ

A) Územní plán Malíč, jehož textová část obsahuje celkem 20 stran textu a grafická část
územního plánu, která obsahuje tyto 4 výkresy:
1) Výkres základního členění území
1 : 5 000
2) Hlavní výkres
1 : 5 000
3) Koncepce dopravní infrastruktury
1 : 5 000
4) Koncepce technické infrastruktury
1 : 5 000
5) Výkres veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření
1 : 5 000
Textová část územního plánu včetně grafické části územního plánu je přílohou Opatření obecné
povahy.

B) Odůvodnění Územního plánu Malíč, jehož textová část obsahuje celkem 86 stran textu a
grafická část odůvodnění, která obsahuje tyto 3 výkresy:
1) Koordinační výkres
1 : 5 000
2) Širší vztahy
1 : 50 000
3) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
1 : 5 000
Odůvodnění územního plánu – textová i grafická část je přílohou Opatření obecné povahy.
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C) Poučení
Proti Územnímu plánu Malíč vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat podle
ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu, v platném znění, opravný prostředek.

Antonín Svoboda

Ing. Jindřich Műller

..................................
místostarosta obce

..................................
starosta obce

Územní plán Malíč bude uložen u Obce Malíč, dále na stavebním úřadu Městského úřadu
Litoměřice, na úřadu územního plánování Městského úřadu Litoměřice a na odboru územního
plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje.
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