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     Nedomice, dne  22. 12. 2020 

 

   V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 

 
OZNÁMENÍ  

O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEDOMICE 

A VYHOTOVENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 
Obecní úřad Nedomice, jako pořizovatel příslušný k pořizování změny č. 1 ÚP Nedomice, 

na základě smlouvy s Ing. arch. Martinou Bredovou, podle § 6 odstavec 2/ s plněním ustanovení 

§ 24 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, 

oznamuje podle § 25 odst. 1 a v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, že usnesením zastupitelstva obce Nedomice ze dne 21. 12. 2020 bylo 

vydáno v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona 
 

Opatření obecné povahy  

 Změna č. 1 územního plánu Nedomice 

 
Pořizovatel současně oznamuje, že v souladu s ustanovením § 55 odst. 5 stavebního zákona 

zajistil vyhotovení 

Územního plánu Nedomice 

zahrnujícího úplné znění po vydání jeho Změny č. 1 
 

Změna č. 1 územního plánu Nedomice je rozdělena na Textovou část a na Grafickou část 

následovně: 

 

• textová část Změny č.1 Územního plánu Nedomice (10 stran textu)  

• grafická část Změny č.1 Územního plánu Nedomice  

P1 Základní členění území (1:5 000)  

P2 Hlavní výkres (1:5 000)  

P3 Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace (výřez 1:5 000)  

 

• textová část Odůvodnění Změny č.1 Územního plánu Nedomice  

• grafická část Změny č.1 Územního plánu Nedomice  

O1 Koordinační výkres (1:5 000)  

O2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (výřez 1: 5 000)  

Schéma ÚSES  

Schéma nových cest  

Přehled dílčích změn 
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Základní údaje o obsahu opatření obecné povahy, tj. o obsahu změny územního plánu a jejího 

odůvodnění, a o obsahu úplného znění územního plánu jsou zveřejněny na úřední desce 

obecního úřadu Nedomice. Celý obsah opatření obecné povahy, včetně jeho odůvodnění, a 

obsah úplného znění územního plánu jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup 

na internetové úřední desce na adrese: http://www.nedomice.cz 

 

Opatření obecné povahy Změna č. 1 ÚP Nedomice včetně odůvodnění a Úplné znění ÚP 

Nedomice po vydání jeho Změny č. 1 jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě  Nedomice, 
Nedomice 78, 277 14 Dřísy, kde jsou v souladu s ustanovením § 165 odst. 1 stavebního zákona 

uloženy rovněž doklady o jeho pořizování.   

  

Veřejná vyhláška, oznámení je současně zveřejněna v elektronické podobě po dobu 15-ti dnů 

ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce obecního úřadu Nedomice. 

 

 

Poučení 

 
Proti Změně č. 1 územnímu plánu Nedomice, vydané formou opatření obecné povahy, nelze 

podat opravný prostředek ( § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). 

 

Opatření obecné povahy Změna č. 1 územnímu plánu Nedomice nabývá dle ustanovení § 55c 

stavebního zákona účinnosti dnem doručení této veřejné vyhlášky s oznámením o vydání 

opatření obecné povahy (podle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu) a o vyhotovení úplného 

znění Územního plánu Nedomice po vydání jeho Změny č. 1, tj. patnáctým dnem po dni 

vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. 6. 1. 2021. 
 

 

 

 

 

 

 

     

                             

 Ing. Jitka Štyksová 

                  starostka obce Nedomice 

  

  

 

 

Vyvěšeno dne:    22. 12. 2020 

 

Sejmuto dne:       6. 1. 2021 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí. 

 

http://www.nedomice.cz/

