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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

 
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ  

  
Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu Hustopeče, příslušný úřad územního plánování podle § 6 odst. 
(1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění a podle § 25 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, oznamuje, že 
Zastupitelstvo městyse Velké Němčice vydalo na svém zasedání dne 05.10.2017 usnesením č. 6/4/2017 
podle § 6 odst. (5) písm. c) a podle a § 54 odst. (2) stavebního zákona, s použitím ustanovení § 13 odst. (1) 
a (2) vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci                         
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění a její přílohy č. 7, v souladu s ustanoveními 
§ 171 až 174 správního řádu 

 
 

Změnu č. 4 územního plánu sídelního útvaru Velké Němčice    
 

formou opatření obecné povahy. 
 
Vzhledem k velkému rozsahu opatření obecné povahy se Změna č. 4 Územního plánu sídelního útvaru 
Velké Němčice nezveřejňuje na úřední desce v úplném znění. Podle § 172 odst. (2) správního řádu se uvádí 
tyto údaje: 
 
Změna č. 4 Územního plánu sídelního útvaru Velké Němčice zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu s politikou územního rozvoje. Územní plán a jeho změna stanoví základní koncepci 
rozvoje území města, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny                   
a veřejné infrastruktury; vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy a koridory, plochy vymezené ke 
změně stávající zástavby, veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a územní rezervy.  
Změna č. 4 Územního plánu sídelního útvaru Velké Němčice se dotýká zájmů všech obyvatel městyse Velké 
Němčice s trvalým bydlištěm na jeho území, fyzických a právnických osob podnikajících podle zvláštních 
právních předpisů, které mají na území města své sídlo, všech subjektů hájících na území městyse veřejný 
zájem podle zvláštních právních předpisů a vlastníků všech nemovitostí v k. ú. Velké Němčice.  
 
Změna č. 4 Územního plánu sídelního útvaru Velké Němčice je závazná pro rozhodování v území, zejména 
pro vydávání územních rozhodnutí. 
 
Změna č. 4 Územního plánu sídelního útvaru Velké Němčice je v plném rozsahu, včetně grafické části, 
vystavena k nahlédnutí po celou dobu zveřejnění této veřejné vyhlášky, v obvyklou pracovní dobu, u Odboru 
regionálního rozvoje Městského úřadu Hustopeče, v kanceláři č. 644 a na webových stránkách města 
Hustopeče, www.hustopece.cz, v oddílu městský úřad – regionální rozvoj – územní plány – Velké Němčice.  
Tato veřejná vyhláška se vyvěšuje podle § 173 odst. 1 správního řádu na úředních deskách 
města Hustopeče a městyse Velké Němčice a na jejich elektronických úředních deskách s adresou 
www.hustopece.cz a www.velkenemcice.cz 

http://www.hustopece.cz/
http://www.hustopece.cz/
http://www.velkenemcice.cz/
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Změna č. 4 Územního plánu sídelního útvaru Velké Němčice bude po nabytí účinnosti uložena u městyse  
Velké Němčice, u úřadu územního plánování a stavebního úřadu Městského úřadu Hustopeče a u Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje v Brně.   
 
 
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.  
 
Proti opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. (3) správního řádu podat opravný prostředek.  
  
 
 
 
Otisk úředního razítka 
 
 
 
 
Ing. arch. Lydie Filipová 
vedoucí odboru regionálního rozvoje  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na úřední desce města Hustopeče a na úřední desce městyse Velké Němčice byla tato vyhláška vyvěšena po dobu                
15 dnů a současně byla shodně zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup, což níže uvedený pracovník 
potvrzuje.  
 
 
 
 
 
 
Vyvěšena dne: 20.11.2017     Sejmuta dne: 06.12.2017 
 
Jméno a podpis, úřední razítko:                               Jméno a podpis, úřední razítko: 
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