MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ

Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí, příslušné podle ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen „stavební zákon“), za
použití ust. § 55 stavebního zákona, § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a §13 a §16 vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti v platném znění
oznamuje
veřejnou vyhláškou,
že usnesením zastupitelstva města č. 5/2019/2 ze dne 26. 2. 2019
vydává opatřením obecné povahy
změnu č. 1 Územního plánu Sezimovo Ústí,
kterou se mění Územní plán Sezimovo Ústí, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2009.
1. Výrok
- textová část (47 číslovaných stran, včetně titulní strany obsahující údaje o pořizovateli, projektantovi a
správním orgánu, který změnu vydává)
- grafická část
• výkres základního členění (M 1: 5 000)
• hlavní výkres - urbanistická koncepce (M 1: 5 000)
• výkres veřejně prospěšných staveb (M 1: 5 000).
Výroková část je nedílnou součástí této veřejné vyhlášky.
2. Odůvodnění, včetně rozhodnutí o podaných námitkách a připomínkách.
- textová část (38 číslovaných stran)
- grafická část
• koordinační výkres (M 1:5000)
• výkres širších vztahů (M 1:50 000)
• výkres předpokládaných záborů půdního fondu (M 1:5 000).
Vzhledem ke skutečnosti, že s ohledem na rozsah návrhu změny a úplného znění územního plánu, není
možno zveřejnit na úřední desce dokumentaci v úplném znění, sdělujeme v souladu s ustanovením § 172
odst. 2 správního řádu, že je možné do změny č. 1 Územního plánu Sezimovo Ústí a do úplného znění
územního plánu po této změně nahlédnout:
u pořizovatele – MěÚ Tábor, odbor rozvoje, Žižkovo nám. 2, II. patro, č. dveří 307, v úředních hodinách:
pondělí, středa
8:00 – 17:00 hodin
úterý, čtvrtek
13:00 – 15:00 hodin
pátek
8:00 – 11:30 hodin
a na MěÚ v Sezimově Ústí, odbor stavebního úřadu, územního plánování, ŽP a dopravy, v úředních hodinách:
pondělí, středa
8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 hodin
úterý, čtvrtek
13:00 - 15:00 hodin
pátek
8:00 - 11:30 hodin
Zároveň je dokumentace vystavena na internetové adrese: www.taborcz.eu – úřední deska
a v sekci územní plánování:
http://www.taborcz.eu/zmena-c-1-uzemniho-planu-sezimovo-usti/d55595/p1=66234. a na úřední desce města Sezimovo Ústí http://www.sezimovo-usti.cz/urednideska.php?vyber=uredni-deska.
Poučení

Proti změně č. 1 Územního plánu Sezimovo Ústí vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný
prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).
Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze v souladu s § 174 odst. 2 správního řádu posoudit v
přezkumném řízení. Do změny č. 1 územního plánu Sezimovo Ústí lze nahlížet u orgánu, který změnu vydal.

otisk úředního razítka
Mgr. Ing. Martin Doležal, v. r.
starosta města

Ludmila Svatková, v. r.
místostarostka města

Změna č. 1 územního plánu Sezimovo Ústí nabývá účinnosti dnem doručení změny územního plánu a
úplného znění dokumentace touto veřejnou vyhláškou.

Datum vyvěšení:
Datum sejmutí:
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

