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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o vydání Územního plánu Radešín
Zastupitelstvo obce Radešín v souladu s ust. § 173 zákona
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")

Č.

500/2004 Sb., správní řád ve znění

oznamuje
že na svém zasedání dne 19. 5. 2021
jako příslušný správní orgán ve smyslu ust. § 6 odst. 5 písmoc) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),
za použití ust. § 54 stavebního zákona a ust. § 171 až 174 správního řádu na základě usensení
č. 22/21 Zastupitelstva obce Radešín ze dne 19. 5. 2021
vydalo formou opatření obecné povahy

Územní plán Radešín.
Vzhledem k rozsahu a členění dokumentace na grafickou a textovou část není možné vyvěsit na úřední
desce úplné znění opatření obecné povahy - Územní plán Radešín. Do dokumentace je proto možno v
úředních hodinách nahlédnout:
• na Městském úřadu Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, kancelář č.
1.105
• na Obecním úřadu Radešín.
V souladu s ust. § 172 odst. 2 správního řádu bude Územní plán Radešín zveřejněn rovněž způsobem
umožňujícím dálkový přístup, a to na internetových stránkách města Nové Město na Moravě WvVW.nmnm.cz,v sekci "Zajímavé oblasti" pod heslem "Územní plánování" v rubrice "Územní plány obcí
ORP".
V souladu s ust. § 173 odst. 1 správního řádu nabývá Územní plán Radešín účinnosti patnáctým dnem
po vyvěšení této veřejné vyhlášky.
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek. Soulad
opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízen. Usnesení o zahájení
přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti opatření.

Ing. Radek Chocholáč
starosta obce

Obdrží (se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce)
• Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103,59231 Nové Město na Moravě
• Obec Radešín, Radešín 58, 592 55 Bobrová
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Současně se tímto potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup podle ust. § 25 odst. 2 správního řádu.
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