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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – ÚZEMNÍ PLÁN ČECHTÍN
Městský úřad Třebíč, odd. Úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů včetně zákona
č. 350/2012 Sb. (dále „stavební zákon“) na žádost obce Čechtín pořídil Územní plán Čechtín.
Zastupitelstvo obce Čechtín, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, dle § 43 odst. 4 stavebního
zákona
za
použití
§
54
stavebního
zákona
v souladu
s
§
173
odst.
1
zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále „správní řád“), vydalo na svém zasedání konaném dne
20. září 2013
Územní plán Čechtín - Opatření obecné povahy č. 1/2013.
Vzhledem k rozsahu opatření obecné povahy jej nelze zveřejnit na úřední desce v úplném znění, dle § 20 odst. 2
stavebního zákona je možno do opatření obecné povahy Územního plánu Čechtín nahlédnout:
1. na Městském úřadě Třebíč, oddělení Úřad územního plánování, kancelář č. 316 (k návštěvě
doporučujeme úřední dny pondělí a středu, v ostatní dny po telefonické domluvě na tel. č. 568 896 233,
Ing. Šárka Filipková)
2. na webové adrese http://www.trebic.cz/ → Územní plán → Územně plánovací dokumentace → Čechtín
Územní plán Čechtín opatřený záznamem o účinnosti bude uložen dle § 165 odst. 1 stavebního zákona na
Obecním úřadu Čechtín (včetně dokladů o pořízení), na Městském úřadě Třebíč, odd. Úřad územního plánování,
na Městském úřadě Třebíč, odbor výstavby a na Krajském úřadě Kraje Vysočina, odbor územního plánování a
stavebního řádu, odd. územního plánování.
Poučení:
Dle § 173 odst. 1 správního řádu opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení
veřejné vyhlášky.
Proti opatření obecné povahy Územnímu plánu Čechtín nelze podle § 173 odst. 2 správního řádu 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.
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