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vEŘErx Á VYHLÁŠxe
ozNÁMENí o vyoÁNí op.q.rŘnNí onncNr povAHy, KTERÝM sE vyDÁvÁ

ZMĚNA Č.ZÚZuMNÍHO PLÁNU LAVIČKY

Městský úřad Velké Meziříčí,odbor výstavby a ťtzemního rozvoje, .iako pořizovatel podle § 6
odst. l písrn. c) zákona č. 18312006 Sb., o úzenrním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen .,stavební zákon"), v sou|adu s ustanovením § l73 odst. l zákona
č. 500/2006 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje

OPATŘENÍ OnECNn POVAHY, KTERÝM SE VYDÁVÁ
zMĚNA č. z úzsvlxíuopLÁNu LAvIčKy.
souladu s § 54 stavebnílro zákona předložil pořizovatel Zastupitelstvu obce LaviČky návrh na
vydání Zmény č.2Územního plánu Lavičl<y formou opatření obecné povahy. Zastupitelstvo obce
Lavičl<y, příslušnédle ustanovení § 6 odst.5 písmene c) stavebníhozál<ona, vydalo v sanrostattré
působnosti Zménu č.2 Územní plán Lavičky dne 25.1 .2022.

V

Vzhledern k rozsahu a členěnídokumentace na grafickou a textovou část není moŽné vyvěsit
na úřední desce úplnéznění opatření obecné pouuhy -Zt"t"lénač.2Územního plánu Lavičl<Y. Do
úplnéhoznění.ie možnénahlédnout:

.

.
.

na webové stránce http://www.velkemezirici.czlmestsky-uradluzemni-planovani/uzemniplany-ve-spravn im-obvodu-orp-velke-mezirici,
na

Měú velké Meziříčí,odbor výstavby

na Obecním úřadě

a ťtzenrního rozvoje,

Lavičky.

Poučení:
Proti opatření obecné povahy podle § l73 odst, 2 zákona č. 50012004 Sb,, správní řád, ve znění

pozdě.iších předpisů (správní řád), nelze podat opravrrý prostředek. Soulad opatření obecné
povalry s právními pr'edpisy lze posor,rdit v přezkumnémYízení.Usnesení o zallálení přezkurnného
iízenílzevydat do l roku od účinnosti opatření. V souladu s ustatrovenírn § l73 odst. l správrrího
řáclu nabude opatření obecné povahy účinnostipatnáctým dnem po dni lyvěŠeníveřejné
lyhlášky na úřední desku. Územní plán nebo jeho zrněnu nelze ztrrěnit rozhodnutírn podle § 97
odst. 3 správního ř,ádu,
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Vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje
Ing. Antonín Kozina
desce Městskóho úřadu velké
Toto oznámení musí být vyvěšeno po clobu 15 dnů na úřední
Meziříčía Obecního úřadu Lavičky,
způsobem utnožňujícímdálkový
současně se tímto potvrzuje, že taío písemnost byla zveřejněna
zákona,
přístup podle § 25 odst. 2 správního řádu a § 20 stavebního

Vyvěšerto lra úřední clesce drre..'.J
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Vyvěšeno na elektronické úřední desce"
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Sejmuto z elektronické úřední desky,

Sejrnuto dne ...,.,

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

Mrfu,

Dioitálně podepsal lng Antonín Kozina
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