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MUTS/35283/18/Kle

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování,
jako příslušný úřad územního plánování dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen stavební zákon) a
příslušný pořizovatel územního plánu podle ustanovení § 6 odst.1 písm. a) a c) stavebního
zákona, oznamuje v souladu s § 172 a násl. § zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném
znění (dále jen „správní řád“), že usnesením zastupitelstva obce Kamenná č. 18/2018 ze dne
21.6.2018 byla vydána změna č. 2 územního plánu Kamenná (dále také jen „změna č. 2 ÚP“)
formou opatření obecné povahy č.1/2018.
V souladu s § 172 odst. 2 správního řádu a § 20 odst. 2. stavebního zákona dále oznamujeme, že
opatření obecné povahy, kterým byla vydána změna. 2 ÚP, není možné zveřejnit v celém
rozsahu vzhledem k obsáhlosti dokumentu. Z tohoto důvodu je na úřední desce zveřejněna tato
veřejná vyhláška. Úplné znění opatření obecné povahy je k nahlédnutí po dobu 15 dnů od data
zveřejnění této vyhlášky na OÚ Kamenná (k návštěvě doporučujeme úřední dny: pondělí od
8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin středa od 13:00 do 17:00 hodin, v ostatní dny možno
po telefonické domluvě) a na MěÚ Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a
územního plánování (k návštěvě doporučujeme úřední dny v úterý od 17.30 – 19.30 a ve středu
v době od 11.00-14.00, v ostatní dny možno po telefonické domluvě) a rovněž na stránkách obce
Kamenná (www.oukamenna.cz) a stránkách města Trhové Sviny (www.tsviny.cz).
V souladu s § 55c stavebního zákona se doručuje touto vyhláškou i úplné znění územního plánu
Kamenná, které vzhledem k obsáhlosti dokumentu je k nahlédnutí stejně jako výše uvedená
změna č.2 ÚP.
Podle § 173 odst. 1 správního řádu nabývá opatření obecné povahy, kterým byla vydána
změna č.2 ÚP, účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této vyhlášky.
Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2 správního řádu podat
opravný prostředek.
Ing. Luděk Klein
Vedoucí úřadu územního plánování
Mě Ú Trhové Sviny

Datum vyvěšení…………………..

Datum sejmutí……………………..

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úředních deskách města Trhové Sviny a obce Kamenná i

způsobem umožňující dálkový přístup (el. úřední deska) na adrese: www.tsviny.cz a
www.oukamenna.cz po dobu 15 dnů.
Příloha: opatření obecné povahy č.1 změny č.2 ÚP Kamenné, úplné znění územního plánu
Kamenná.

