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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  

 
Č.j. : MESU-Nový ÚP/2008                                                   V Sezimově Ústí  dne 17.12.2008 

 
 
 

Územní	plán		Sezimovo	Ústí	
 
 
Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí, příslušné podle § 6 odst.5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití 
ustanovení § 43 odst.4  a § 50 až 54 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona č.500/2004 
Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, §13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, 

 
oznamuje 

veřejnou vyhláškou, 
že usnesením Zastupitelstva města Sezimovo Ústí č 67/2008/10 ze dne 16.12.2008 

 
vydává 

v souladu s § 84 odst. 2, písm. a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
územní plán Sezimovo Ústí 
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Tabulková část 
 
Vzhledem k rozsahu dokumentace není možno ji celou zveřejnit na úřední desce v úplném 
rozsahu, a proto v souladu s ustanovením § 172 odst.2 správního řádu je možno do kompletní 
dokumentace nahlédnout na Městském úřadě v Sezimově Ústí (úřední hodiny : ………) 
 
Poučení : 
 
Proti územnímu plánu města Sezimova Ústí vydaného formou opatření obecné povahy nelze 
podle § 173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, podat opravný prostředek. 
 
 
 
 
 
 
Pavel Samec v. r.           Ing. Bedřich Beneš  v. r.  
 
Místostarosta města                                                    Starosta města  
 
 
 
Opatření obecné povahy nabylo účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. 
1.1.2009.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


