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V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A 

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY,  

KTERÝM SE VYDÁVÁ  

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÉ SADY 
 

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje, jako pořizovatel podle § 6 

odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 zákona  

č. 500/2006 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje  

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, KTERÝM SE VYDÁVÁ 

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÉ SADY. 

V souladu s § 54 předložil pořizovatel Zastupitelstvu obce Nové Sady návrh na vydání Změny  

č. 1 Územního plánu Nové Sady formou opatření obecné povahy. Zastupitelstvo obce Nové Sady, 

příslušné dle ustanovení § 6 odst. 5 písmene c) stavebního zákona, vydalo v samostatné 

působnosti Změnu č. 1 Územního plánu Nové Sady dne 7. 11. 2016. 

Vzhledem k rozsahu a členění dokumentace na grafickou a textovou část není možné vyvěsit  

na úřední desce úplné znění opatření obecné povahy – Změnu č. 1 Územního plánu Nové Sady. 

Do úplného znění je možné nahlédnout: 

– na webové stránce http://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemni-

plany-ve-spravnim-obvodu-orp-velke-mezirici, 

– na MěÚ Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje, kancelář č. 322, 

– na Obecním úřadu Nové Sady. 

Poučení:  

Proti opatření obecné povahy podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (správní řád), nelze podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné 

povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení, které musí být zahájeno 

nejpozději do tří let od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy. V souladu s ustanovením 

§ 173 odst. 1 správního řádu nabude opatření obecné povahy účinnosti patnáctým dnem po 

dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desku. Územní plán nebo jeho změnu nelze změnit 

rozhodnutím podle § 97 odst. 3 správního řádu. 
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Vedoucí odboru výstavby a regionálního rozvoje 

Ing. Antonín Kozina 

 

Za správnost vyhotovení 

Mgr. Zdeněk Kundera 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Velké 

Meziříčí a Obecního úřadu Nové Sady. 

 

Současně se tímto potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 

přístup podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. a § 20 zákona č. 183/2006 Sb. 
 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne.…………….…  Vyvěšeno na elektronické úřední desce……………… 

 

Sejmuto dne …………………………………  Sejmuto z elektronické úřední desky………………… 

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