OBEC KRAHULOV
Krahulov 41, 675 21 Okříšky

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN KRAHULOV
Městský úřad Třebíč, odd. Úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) podle § 6 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále „stavební
zákon“), na žádost obce Krahulov pořídil Územní plán Krahulov.
Zastupitelstvo obce Krahulov, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za
použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, dále § 54 odst. 2 stavebního zákona, v rozsahu
dle § 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 za použití
§ 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále „správní řád“), vydalo na
svém zasedání konaném dne 15. září 2015 usnesením č. 42-13/2015
Územní plán Krahulov
formou opatření obecné povahy.
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu
každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.
Vzhledem k rozsahu opatření obecné povahy jej nelze zveřejnit na úřední desce v úplném znění, dle
ustanovení § 172 odst. 2 je možno do územně plánovací dokumentace nahlédnout na webové adrese
http://www.trebic.cz/ - Územní plán – Územně plánovací dokumentace – Krahulov.
Po nabytí účinnosti bude Územní plán Krahulov, opatřený záznamem o účinnosti, uložen dle § 165
odst. 1 stavebního zákona na obci Krahulov (včetně dokladů o pořízení), na Městském úřadě Třebíč,
odd. Úřad územního plánování, na Úřadu městyse Okříšky – Stavební úřad a na Krajském úřadě
Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, odd. územního plánování. Na těchto
místech lze do územně plánovací dokumentace nahlédnout.
Územní plán Krahulov byl pořízen pro celé správní území obce Krahulov (tedy k.ú. Krahulov) a po
nabytí účinnosti nahradí dosavadní Územní plán sídelního útvaru Krahulov.

Poučení:
Dle § 173 odst. 1 správního řádu opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni
vyvěšení veřejné vyhlášky.
Proti opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.
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