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Opatření obecné povahy č. 1/2021 

 

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TICHÁ 

 
Zastupitelstvo obce Tichá, 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 § 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, § 171 až § 173 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,  

 

v y d á v á  

 

Změnu č. 2 Územního plánu Tichá v tomto znění: 
 

I.  

A. Změna č. 2 Územního plánu Tichá 
 

I.A. TEXTOVÁ ČÁST Změny č. 2 Územního plánu Tichá, která je nedílnou součástí tohoto 

opatření obecné povahy. 

II.B. GRAFICKÁ ČÁST Změny č. 2 Územního plánu Tichá, která je nedílnou součástí 

tohoto opatření obecné povahy,  

obsahuje výkresy           v měřítku 

1. Základní členění území           1 : 5 000 

2. Hlavní výkres            1 : 5 000 

3. Doprava             1 : 5 000 

4. Vodní hospodářství           1 : 5 000 

5. Energetika a spoje           1 : 5 000 

 

II.  

B. Odůvodnění Změny č. 2 Územního plánu Tichá 
 

II.A. TEXTOVÁ ČÁST Změny č. 2 Územního plánu Tichá, která je nedílnou součástí 

tohoto opatření obecné povahy.  

II.B. GRAFICKÁ ČÁST Změny č. 2 Územního plánu Tichá, která je nedílnou součástí 

tohoto opatření obecné povahy,  
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obsahuje výkresy:        v měřítku 

7. Koordinační výkres        1 : 5 000 

8. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu    1 : 5 000 

9. Výkres širších vztahů        1 : 50 000 

 

 

III.  

Poučení 
 

Proti Změně č. 2 Územního plánu Tichá vydané formou opatření obecné povahy nelze podle 

ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

podat opravný prostředek. 
 

 

IV.  

Uložení dokumentace 
 

Změna č. 2 Územního plánu Tichá, opatřená záznamem o účinnosti, se ukládá v souladu 

s ustanovením § 165 odst. 1 stavebního zákona u obce Tichá. Změna č. 2 Územního plánu 

Tichá a Úplné znění Územního plánu Tichá po změně č. 2 opatřené záznamem o účinnosti se 

poskytují stavebnímu úřadu a úřadu územního plánování Městského úřadu Frenštát pod 

Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování a Krajskému úřadu Moravskoslezského 

kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu. Krajskému úřadu se dokumentace 

poskytují rovněž v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu. 
 

Jelikož není možné oba výše uvedené dokumenty vyvěsit na úřední desce v celém jejich 

rozsahu, budou vydaná Změna č. 2 Územního plánu Tichá a úplné znění Územního plánu 

Tichá po Změně č. 2 k nahlédnutí: 

 v tištěné podobě ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 15 dnů 

v úředních hodinách na Obecním úřadě v Tiché, Tichá č. p. 1, 742 74; 

 v elektronické podobě ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 

15 dnů na internetové adrese www.ticha.cz pod odkazem Úřední deska. 
 

V.  

Účinnost 
 

Změna č. 2 Územního plánu Tichá a Úplné znění Územního plánu Tichá po změně č. 2 bude 

doručena veřejnou vyhláškou. Změna územního plánu a úplné znění územního plánu nabývá 

účinnosti dnem doručení, tj. patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 

 

 

V Tiché dne ……….. 

 

 

 

 

 

Mgr. Michaela Štefková     Ing. Petr Bordovský    

                    starostka obce                  místostarosta obce 


