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OZNÁMENÍ O VYDANÉ ZMĚNĚ Č. 1 ÚP TCHOŘOVICE
JAKO OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA,
kterou se dle ustanovení § 173 odst. (1) zákona č. 500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen správní řád) oznamuje, že Zastupitelstvo obce Tchořovice, příslušné dle ustanovení § 6 odst. (5) písm.
c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
stavební zákon) a v souladu s § 54 odst. (2) stavebního zákona, v návaznosti na ustanovení § 43 odst. (4)
stavebního zákona a § 171 – 174 správního řádu, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
svým usnesením 2/2021 ze dne 12. 2. 2021
vydalo v samostatné působnosti opatření obecné povahy – Změnu č. 1 ÚP Tchořovice
Dle ustanovení § 172 odst. (2) správního řádu oznamujeme, že vzhledem k rozsahu opatření obecné povahy –
Změna č. 1 ÚP Tchořovice, kdy není možno jej zveřejnit na úřední desce, je opatření obecné povahy
připraveno k nahlédnutí od data vyvěšení této veřejné vyhlášky po dobu 15 dnů na Obecním úřadu
ve Tchořovicích a na Městském úřadu v Blatné, odbor výstavby a územního plánování (tř. T. G. Masaryka 322,
Blatná). Dále je opatření obecné povahy vyvěšeno na internetových stránkách Obce Tchořovice (sekce Územní
plán) a města Blatná způsobem umožňující dálkový přístup.
Dle ustanovení § 173 odst. (1) správního řádu nabývá opatření obecné povahy patnáctým dnem po dni
vyvěšení této veřejné vyhlášky. Po nabytí účinnosti je možné do Změny č. 1 ÚP Tchořovice nahlížet
na Obecním úřadu ve Tchořovicích, na Městském úřadu v Blatné, odbor výstavby a územního plánování
a na Krajském úřadu Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu
a investic.
V návaznosti na § 55c nabývá účinnosti změna územního plánu po doručení změny územního plánu a úplného
znění.
Dle ustanovení § 173 odst. (2) správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
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