
Městys Doubravice nad Svitavou 

Oznámení o vydání změny č. 1 Územního plánu Doubravice nad Svitavou formou 
opatření obecné povahy včetně uvedení územního plánu do souladu s nadřazenou 

územně plánovací dokumentací  

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

Městys Doubravice nad Svitavou dle § 173, odst.1  zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád), v 
platném znění, oznamuje, že Zastupitelstvo městyse přijetím usnesení č. 122/2019 na svém 
zasedání konaném dne 17.12.2019 podle ustanovení § 6 odst. 5. písm. c) a § 54 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a ve 
smyslu § 171  zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád), v platném znění, vydalo Změnu č. 1 
Územního plánu Doubravice nad Svitavou, včetně uvedení územního plánu do souladu s 
nadřazenou územně plánovací dokumentací, tj. Zásadami územního rozvoje Jihomoravského 
kraje, formou opatření obecné povahy. 

Do Změny vydané formou opatření obecné povahy, jejího odůvodnění a úplného znění Územního 
plánu Doubravice nad Svitavou může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření 
obecné povahy vydal, tj. městys Doubravice nad Svitavou, a dále na úřadu územního plánování, 
kterým je oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Odboru stavební úřad MěÚ 
Blansko, Náměstí Republiky 1, zejména v úřední dny pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin, jinak dle 
telefonické dohody. 

Opatření obecné povahy, včetně odůvodnění, a dále úplné znění Územního plánu Doubravice nad 
Svitavou je rovněž uveřejněno na webových stránkách městyse Doubravice nad Svitavou 
https://www.doubravicens.cz a města Blansko https://www.blansko.cz/meu/odbor-stavebni-
urad/uzemni-plan/581542. 

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.  

Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení v souladu s 
§174 odst.2 správního řádu. 

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 

 

 

Ing. Martin Štěrba             Mgr. Jana Otavová 

místostarosta          starostka  

 

Příloha: 

Opatření obecné povahy včetně odůvodnění – znění Změny č.1.  

Úplné znění Územního plánu Doubravice nad Svitavou 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno na Úřední desce městyse Doubravice nad Svitavou po dobu 
nejméně 15 dnů.  

Vyvěšeno dne                                                                         ………………..  

Sejmuto dne                                                                            ....……………..  

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne      ………………..  

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

https://www.doubravicens.cz/
https://www.blansko.cz/meu/odbor-stavebni-urad/uzemni-plan/581542
https://www.blansko.cz/meu/odbor-stavebni-urad/uzemni-plan/581542

