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Informace k veřejné vyhlášce
Opatření obecné povahy o vydání územního plánu Dnešice
Obec Dnešice
s d ě l u j e,
Zastupitelstvo obce Dnešice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 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 a
následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
vydalo 6. září 2018 ÚP Dnešice formou opatření obecné povahy územní plán Dnešice.
Proti územnímu plánu Dnešice, vydaném formou opatření obecné povahy, nelze podat opravný
prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
Zastupitelstvo obce Dnešice sděluje, že z důvodu velkého rozsahu této veřejné vyhlášky není
možno ji v celém rozsahu a v úplném znění zveřejnit na úřední desce. Na úřední desce je
vzhledem k rozsahu zveřejněna pouze první a poslední stránka veřejné vyhlášky.
Proto postupujeme dle §172 odst.(2) zákona č.500/2004 Sb. (správní řád). Tento dokument je
v celém rozsahu včetně odůvodnění zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup na
el. úřední desce Městského úřadu Stod http://www.mestostod.cz a Obecního úřadu Dnešice
http://www.dnesice.cz.
Zároveň je v celém rozsahu k nahlédnutí na Městském úřadu Stod, odboru výstavby.
…………………………..
Karel Malý
starosta obce Dnešice
Vyvěšeno:
Sejmuto :
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup : od ………………………… do
…………………………
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí :
Obdrží:
Městský úřad Stod, odbor kancelář starosty (vyvěšení oznámení)
Obec Dnešice, IDDS: 8efbhsm (vyvěšení oznámení)

