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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 
 

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ Změny č. 2 Územního plánu Telč 
formou opatření obecné povahy 

 
Zastupitelstvo města Telče, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona a za použití § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) ve znění pozdějších předpisů a podle § 171 a následujících zákona 
č.500/2004 Sb. správní řád, vydalo svým usnesením č. UZ 236-7/25/2018 na 25. veřejném zasedání dne 17. 9. 2018 formou 
opatření obecné povahy číslo 1/2018  

Změnu č. 2 Územního plánu Telč 
 

Opatření obecné povahy obsahuje VÝROK a ODŮVODNĚNÍ.  
Dokumentace Změny č. 2 Územního plánu Telč obsahuje dvě části: 

1) Výroková část Změny č. 2 Územního plánu Telč se skládá z textové (A) a grafické části (B+C). Grafickou část tvoří 2 výkresy 
(B) a dále 4 schémata/krycí karty lokalit (C). 

2) Odůvodnění Změny č. 2 Územního plánu Telč obsahuje textovou část (D+F) a grafické části (E). Textová část je rozdělena 
na odůvodnění Změny č. 2 Územního plánu Telč a vyhodnocení vlivů Změny č. 2 Územního plánu Telč na udržitelný rozvoj 
území. Grafickou část tvoří 3 výkresy.  

Vzhledem k rozsahu není možno zveřejnit na úřední desce celý obsah opatření obecné povahy. 
 
Změna č. 2 Územního plánu Telč vydaná zastupitelstvem města Telče formou opatření obecné povahy a Úplné znění Územního plánu 
Telč po změnách č. 1 a č. 2 bude zveřejněno 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 Změny č. 2 Územního plánu Telč a Úplného znění Územního plánu Telč po změnách č. 1 a č. 2 může 
každý nahlédnout po celou dobu vyvěšení této veřejné vyhlášky na MěÚ Telč, odboru rozvoje a územního plánování (v pracovní dny a 
pracovní hodiny). 

Proti změně č. 2 Územního plánu Telč, vydané formou opatření obecné povahy, nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád). 
 
Toto opatření obecné povahy platí na části správního území Studnice, tj. na katastrálním území Studnice u Telče. 
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce Města Telče. 
 
 
Ing. arch. Lukáš Pivonka 
pořizovatel změny č. 2 Územního plánu Telč, odbor rozvoje a územního plánování Městského úřadu Telč 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Datum vyvěšení veřejné vyhlášky:  …………. 
 
Datum sejmutí:    …………. 
 
Potvrzení oprávněné osoby: 
Tato veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce Města Telče, jak fyzické, tak elektronické, v době minimálně 
od 15. 3. 2019 do 30. 3. 2019, což tímto níže uvedený pracovník potvrzuje. 
 
V ………………………………… dne ……………………………   ………………………………………….. 

    razítko a podpis pracovníka odpovědného za vyvěšení
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