VEŘEJNÁ
Obec

VYHLÁŠKA
Hlavňovice

Č.j.: Hl- 193/2021

V Hlavňovicích dne 5. 5. 2021

Věc:

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Zastupitelstvo obce Hlavňovice, příslušné podle ustanovení $ 6 odst. 5 písm. c) stavebního
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití 8
43 odst. 4 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a dále dle $ 55

ve spojení s $ 54 stavebního zákona v souladu s ustanoveními $ 171 až 174 a $ 25 zákona č.
500/2004 Sb.,(správní řád), doručuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy,
byla usnesením Zastupitelstva obce Hlavňovice na jeho zasedání dne 30. 3. 2021

kterým

vydána

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HLAVŇOVICE
formou opatření obecné povahy.
Jelikož vzhledem k rozsahu písemnosti není možno zveřejnit na úřední desce celý obsah
opatření obecné povahy (změna č. 2 územního plánu, včetně úplného znění), je toto v souladu
s $ 20 odst. 2) stavebního zákona k nahlédnutí v úplném znění, včetně odůvodnění a grafické
části
na Obci Hlavňovice
na Městském úřadě v Sušici, odbor výstavby a územního plánování
Úplné znění opatření obecné povahy a jeho odůvodnění bude současně v souladu s
ustanovením $ 172 odst. 2 správního řádu, zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový
přístup, a to na internetové adrese Obec Hlavňovice www.hlavnovice.cz

Poučení:

Opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou, tato písemnost je doručena 15 dnem
vyvěšení na úřední desce.
Opatření obecné povahy v souladu sust. $173 odst. 1 správního řádu nabývá účinnosti
patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.
Proti změně č. I územního plánu Hlavňovice vydané formou opatření obecné povahy nelze
podat opravný prostředek ($ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řá

Frančík Luboš
místostarosta obce

Waldmann Josef
starosta obce

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Na úřední desce:

Vyvěšeno dne 5. 5. 2021

Sejmuto dne:

Dálkový přístup:
Vyvěšeno dne: 5. 5. 2021

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

