Obec VĚŽ
Věž 17
582 56 Věž

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚP VĚŽ
Zastupitelstvo obce Věž, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 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, § 171 a následujících zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád,

vydalo dne 13. 9. 2019 Změnu č. 1 ÚP VĚŽ
Územní plán Věž, který byl schválen zastupitelstvem obce Věž dne 12. 12. 2011 a nabyl účinnosti
30. 12. 2011, je tedy nyní touto změnou změněn.
Do opatření obecné povahy – Změny č. 1 ÚP Věž a jeho odůvodnění, může každý dle ustanovení
§ 173 odst. 1 správního řádu a v souladu s ustanovením § 165 nahlédnout v pracovních dnech na
Městském úřadě v Havlíčkově Brodě, odboru rozvoje města a na Obecním úřadě Věž. Úplné znění
opatření obecné povahy - Změny č. 1 ÚP Věž bude současně, v souladu s ustanovením § 172 odst. 2
správního řádu, zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na internetových stránkách
města Havlíčkův Brod – www.muhb.cz , praktické informace, územní plány, Věž, Změna č. 1 ÚP
Věž. http://www.muhb.cz/zmena-c-1-up-vez/ds-28671/archiv=0&p1=73840
Toto oznámení bude vyvěšeno od 24. října 2019 do 8. listopadu 2019 na úřední desce Městského
úřadu Havlíčkův Brod a Obecního úřadu Věž.
Proti Změně č. 1 ÚP Věž, vydané formou opatření obecné povahy, nelze podat opravný prostředek (§
173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Martin Bárta
starosta obce

Vyvěšeno dne: …………………………………
Sejmuto dne:

…………………………………

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup: od ………………………… do …………………………
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí:
Obdrží:
Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor správy a informatiky (vyvěšení oznámení)
Obec Věž, Věž 17, 582 56 (vyvěšení oznámení)
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