
Obec Šošůvka
Oznámení o vydání změn Územního plánu Šošůvka, označených Šo1, Šo2, Šo3, Šo4, 

Šo5, Šo6, Šo7, Šo8 formou opatření obecné povahy

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Obec Šošůvka dle § 173, odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., (dále jen „správní řád“), v platném znění, 
oznamuje, že Zastupitelstvo obce přijetím usnesení č. 4 na svém zasedání konaném dne 7. 2. 
2022 podle ustanovení § 6 odst. 5. písm. c) a § 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), v platném znění, a ve smyslu §171 správního řádu, 
vydalo změny Územního plánu Šošůvka, označené Šo1, Šo2, Šo3, Šo4, Šo5, Šo6, Šo7, Šo8, 
pořizované zkráceným způsobem, formou opatření obecné povahy.
Do změn vydaných formou opatření obecné povahy, jejich odůvodnění a úplného znění Územního 
plánu Šošůvka může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal, 
tj. obec Šošůvka, a dále na úřadu územního plánování, kterým je oddělení územního plánování a 
regionálního rozvoje odboru stavební úřad Městského úřadu 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 Šošůvka je 
rovněž uveřejněno na webových stránkách obce Šošůvka http://www.sosuvka.com a města 
Blansko https://www.blansko.cz
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.

PhDr. Věra Střítecká 

místostarostka

Příloha:
Opatření obecné povahy včetně odůvodnění změn
Úplné znění Územního plánu Šošůvka

Toto oznámení musí být vyvěšeno na Úřední desce obce Šošůvka po dobu nejméně 15 dnů.

Vyvěšeno dne
Sejmuto dne
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne
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Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

http://www.sosuvka.com
https://www.blansko.cz

