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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
(dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění)

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SMILKOV
 

Městský úřad Votice, Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, Oddělení územního
plánování a životního prostředí, jako příslušný úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle
§  6  odst.  1  písm.  c)  zákona  č.  183/2006 Sb.,  o  územním plánování  a  stavebním řádu,  ve  znění
pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), pořídil návrh Změny č. 3 územního plánu Smilkov a
projednal ho s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními obcemi a s veřejností dle příslušných
ustanovení stavebního zákona.

Zastupitelstvo obce Smilkov na svém veřejném jednání dne 11. 12. 2020 vydalo na základě usnesení
č. 6/2020 Změnu č. 3 územního plánu Smilkov formou opatření obecné povahy.

Pořizovatel  tímto  oznamuje,  že  Změna  č.  3  územního  pánu  Smilkov  je  uložena  k nahlédnutí  na
Obecním úřadě ve Smilkově a na Městském úřadě ve Voticích -  Oddělení  územního plánování  a
životního  prostředí  a  na  webových  stránkách  obce  Smilkov  (https://smilkov.cz/)  a  města  Votice
(https://www.mesto-votice.cz/).

Do Opatření obecné povahy – Změny č. 3 územního plánu Smilkov, včetně jeho odůvodnění, může
každý nahlédnout na Odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí, Oddělení územního
plánování a životního prostředí na MěÚ Votice vždy v úředních hodinách, tj.

Pondělí   8.00 - 11.00   14.00 – 16.00
Středa   12.00 - 17.00

eventuálně v jiném předem dohodnutém termínu.

Dále  bude  dokumentace  trvale  zveřejněna  způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup  na
https://www.mesto-votice.cz/uzemni-plan-obec-smilkov/d-51500/p1=27012 a https://smilkov.cz/

Poučení
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Proti opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, podat opravný prostředek.
Účinnost
Opatření obecné povahy nabývá dle ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.

Ing. Iva Procházková                                                                                          
referent Oddělení územního plánování a ŽP                                                      

           

Tento dokument musí být vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu ve Voticích a úřední desce
obce Smilkov. Dokument musí být po stejnou dobu zveřejněn též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Po
uplynutí lhůty a vyznačení údajů prosíme tento dokument neprodleně vrátit zpět úřadu územního plánování.

Vyvěšeno dne:    16.12.2020                                                                                            Sejmuto dne: 02.01.2021

Podpis (razítko) oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení
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