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V Nepomuku dne 9.10.2020 

    

 

Veřejná vyhláška 

 

OZNÁMENÍ VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEPOMUK 

A VYHOTOVENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEPOMUK  

 

Zastupitelstvo města Nepomuk jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu § 6 odst. 

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

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 6 

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, 

v platném znění  

oznamuje vydání 

Změny č. 1 Územního plánu Nepomuk formou opatření obecné povahy č. 1/2020 

 

na zasedání konaném dne 24. 9. 2020 usnesením č. USN-Z4-251/2020 v souladu 

s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ správní řád“),  

současně oznamuje v souladu s ustanovením § 55 odst. 5 stavebního zákona vyhotovení 

 

Územního plánu Nepomuk zahrnující úplné znění po vydání jeho změny č. 1. 

 

Opatření obecné povahy č. 1/2020 - změna č. 1 Územního plánu Nepomuk nabývá 

dle ustanovení § 55c stavebního zákona účinnosti dnem doručení této veřejné vyhlášky 

s oznámením o vydání opatření obecné povahy (dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu) 

a o vyhotovení úplného znění Územního plánu Nepomuk po vydání jeho změny č. 1, tj. 

patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce MěÚ Nepomuk. 

 

Do obsahu změny č. 1 Územního plánu Nepomuk a úplného znění Územního plánu 

Nepomuk po vydání jeho změny může každý nahlížet u pořizovatele na MěÚ Nepomuk, 

odboru výstavby a životního prostředí v úřední dny pondělí a středa od 7 do 18 hod (v ostatní 

dny po telefonické domluvě) a dále jsou zveřejněny způsobem umožňující dálkový přístup na 

webových stránkách města Nepomuk https://www.nepomuk.cz/obcan/uzemni-plan-nepomuk/.  

 

Proti opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu 

podat opravný prostředek.  

 

 

MÚ/VED/5038/20 

VED/1707/2020-SvJ 

https://www.nepomuk.cz/obcan/uzemni-plan-nepomuk/


V této souvislosti upozorňujeme, že v případě platnosti nařízení Vlády ČR či Ministerstva 

zdravotnictví o omezení volného pohybu je nutné, aby při pobytu a pohybu ve vnitřních 

prostorech staveb, mimo bydliště byly používány ochranné pomůcky, tj. byla zakryta ústa a 

nos respirátorem, rouškou, šálou, kapesníkem nebo jinou obdobnou ochrannou pomůckou a 

současně byl dodržován dostatečný odstup (cca 2m) mezi osobami. Současně upozorňujeme 

na doporučení Vlády ČR na omezení osobního kontaktu zaměstnanců úřadů s dalšími 

osobami na nezbytně nutnou úroveň, a to zejména preferencí kontaktu v elektronické, 

telefonické či jiné distanční formě před přímým osobním kontaktem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Ing. Jiří Švec  

         Starosta města Nepomuk   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dní na úřední desce MěÚ Nepomuk a 

zveřejněna způsobem umožňující dálková přístup.  

 

Vyvěšeno dne ………………                                                  sejmuto dne……………. 

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne…………sejmuto dne…………… 

 

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

 
 


