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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEMOJANY
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Úřad územního plánování, Městský úřad Vyškov, jako pořizovatel Změny č. 2 Územního plánu obce
Nemojany, příslušný podle § 2 odst. 2, písm. a) a § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje
podle § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, v rozsahu podle § 20
stavebního zákona
Opatření obecné povahy – vydání Změny č. 2 Územního plánu obce Nemojany.
Zastupitelstvo obce Nemojany, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon),
za použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti v platném znění, s odvoláním na § 171 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád v platném znění a ve spojení s ustanovením § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona v platném
znění, v samostatné působnosti
vydalo dne 17. 12. 2012 Změnu č. 2 Územního plánu obce Nemojany.
Do opatření obecné povahy i do jeho odůvodnění může každý nahlédnout na Obecním úřadě
Nemojany a také na Odboru územního plánování a rozvoje Městského úřadu Vyškov. Opatření obecné
povahy je přístupné také na elektronické úřední desce Městského úřadu Vyškov www.vyskovmesto.cz a na elektronické úřední desce obce Nemojany www.nemojany.cz jako příloha této vyhlášky
Poučení: Proti Změně č. 2 Územního plánu obce Nemojany, vydané formou opatření obecné povahy,
nelze podat opravný prostředek (§173 odst. 2 zákona 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění).
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