Veřejná vyhláška č. 2/2021
Oznámení o vydání územního plánu Němčovice
Zastupitelstvo obce Němčovice, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití ustanovení § 43 odst. 4
stavebního zákona, § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje vydání opatření obecné povahy

ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČOVICE
Opatření obecné povahy bylo v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona vydáno
usnesením Zastupitelstva obce Němčovice č. 1-8/2021 na jeho zasedání dne 18.11.2021.
Vzhledem k tomu, že rozsah opatření obecné povahy neumožňuje jeho zveřejnění na úřední
desce, stanovuje se místo a termín, kde je možné se s opatřením obecné povahy seznámit.
Do územního plánu Němčovice lze nahlédnout po dobu vyvěšení této vyhlášky:
a) způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách obce Němčovice
b) na Obecním úřadu v Němčovice v úřední hodiny (po-čt 17-18 hodin).
Po nabytí účinnosti opatření obecné povahy bude v souladu s § 165 odst. 1 stavebního
zákona Územní plán Němčovice, opatřený záznamem o účinnosti, včetně dokladů o jeho
pořízení, uložen na Obecním úřadu Němčovice.
Úplná dokumentace územního plánu Němčovice, opatřená záznamem o účinnosti, bude
uložena na Obecním úřadu Němčovice, na Městském úřadu Rokycany, odboru stavebním a
na Krajském úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje.
Úplná dokumentace územního plánu Němčovice bude rovněž zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách obce Němčovice, www.nemcovice.cz,
a webových stránkách Městského úřadu Rokycany, www.Rokycany.cz.
Poučení:
Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu
podat opravný prostředek.

Účinnost:
Toto opatření obecné povahy nabývá dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu účinnosti
patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.

Jaroslav Galbavý, v.r.
místostarosta

Karel Ferschmann, v.r.
starosta

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dní na úřední desce obce Němčovice.
Zároveň musí být zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: 19.11.2021
Sejmuto dne:
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí

