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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČERNÍČ 

formou opatření obecné povahy 
 
MěÚ Telč, odbor rozvoje a územního plánování (dále jen „pořizovatel“), věcně příslušný dle § 6 odst. 1 písm. 
c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“), a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád (dále jen „správní řád“), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 
správního řádu a ve spojení s ustanovením § 20 stavebního zákona touto veřejnou vyhláškou vydání Územního 
plánu Černíč formou opatření obecné povahy. 
Zastupitelstvo obce Černíč, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona a za použití § 43 odst. 4 
stavebního zákona a podle § 171 a následujících správního řádu, vydalo svým usnesením č. 268/2022 na 
veřejném zasedání dne 28. 7. 2022 formou opatření obecné povahy číslo 1/2022 

 
Územní plán Černíč. 

 
Opatření obecné povahy obsahuje I. VÝROK a II. ODŮVODNĚNÍ. 
A)  TEXTOVÁ ČÁST – OOP čís. 1/2022, která obsahuje 25 stran formátu A4, textovou část, která obsahuje  
29 stran A4 a grafickou část výroku B), která obsahuje 4 výkresy: 1 – Výkres základního členění území 1 : 5 000, 
2 – Hlavní výkres 1 : 5 000, 3 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 a 4 – Výkres 
pořadí změn v území (etapizace) 1 : 5 000. 
C)  TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP, která obsahuje 95 stran formátu A4 a D) GRAFICKÁ ČÁST 
ODŮVODNĚNÍ ÚP, která obsahuje 5a – Koordinační výkres 1 : 5 000, 5b – Koordinační výkres – výřez 1 : 2 880, 
6 – Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL 1 : 5 000, 7 – Výkres širších vztahů 1 : 25 000, 8 – Koordinační 
výkres – vodní hospodářství 1 : 5 000, 9 – Koordinační výkres – elektrická energie, telekomunikace 1 : 5 000 a 
Koordinační výkres – plynovod 1 : 5 000. 
Vzhledem k rozsahu není možno zveřejnit na úřední desce celý obsah opatření obecné povahy. 
 
Opatření obecné povahy Územního plánu Černíč a Územní plán Černíč budou zveřejněny po dobu vyvěšení 
tohoto oznámení veřejnou vyhláškou na webových stránkách města Telče  
http://www.telc.eu/mesto_a_samosprava/portal_uzemniho_planovani/udaje_o_projednavane_upd 
 
Do opatření obecné povahy Územního plánu Černíč a Územního plánu Černíč po jeho zveřejnění může každý 
nahlédnout po celou dobu vyvěšení této veřejné vyhlášky na Obecním úřadu Černíč a na MěÚ Telč, odboru 
rozvoje a územního plánování (pouze v pracovní dny). 
Proti Územnímu plánu Černíč, vydaném formou opatření obecné povahy, nelze podat opravný prostředek (§ 173 
odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). 
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední 
desce MěÚ Telč. 
 
„elektronicky podepsáno“ 
 
Ing. arch. Lukáš Pivonka 
oprávněná úřední osoba pro územní plánování, referent odboru rozvoje a územního plánování Městského úřadu Telč 
 
Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Telč minimálně v termínu od 8. 8. 2022 do 23. 8. 2022 
(včetně). Současně uvedený úřad potvrzuje, že tato vyhláška byla zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 25 odst. 2 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
 
 
Datum vyvěšení veřejné vyhlášky: 8. 8. 2022    Datum sejmutí veřejné vyhlášky: ………………..  
 
Razítko a podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky: 
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