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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o vydání Změny č. 1 Územního plánu Rohenice
Městský úřad Dobruška, odbor rozvoje města, jako úřad územního plánování, pořídil podle § 6 odst.
1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění, na žádost obce Rohenice Změnu č. 1 Územního plánu Rohenice. V souladu
s ustanovením § 20 stavebního zákona, § 173 odst. 1 a § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění, úřad územního plánování oznamuje, že Zastupitelstvo obce Rohenice příslušné
podle § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, vydalo na svém zasedání dne 29.06.2022 usnesením
č. 19/6/22 Změnu č. 1 Územního plánu Rohenice formou opatření obecné povahy.
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý v souladu s ustanovením § 173 odst. 1
správního řádu nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. Dokumentace
Změny č. 1 Územního plánu Rohenice i úplné znění Územního plánu Rohenice po Změně č. 1 je
k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Rohenice a v kanceláři úřadu územního plánování
Městského úřadu Dobruška. Vzhledem k jeho rozsahu je opatření obecné povahy i úplné znění
územního plánu v souladu s § 172 odst. 2 správního řádu zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový
přístup na internetových stránkách města Dobrušky (www.mestodobruska.cz/urad/uzemniplanovani/uzemne-planovaci-dokumentace/ Rohenice).
Proti Změně č. 1 Územního plánu Rohenice vydaného formou opatření obecné povahy nelze podle
§ 173 odst. 2) správního řádu podat opravný prostředek.
Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č. 1 Územního plánu Rohenice, nabývá podle
§ 173 odst. 1 správního řádu účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.
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Sejmuto dne: ....................................

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna
způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.
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