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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování, jako orgán vykonávající působnost ve
věcech územního plánování podle ustanovení § 5 odst. (1) a (2) a § 6 odst. (1) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“),
oznamuje v souladu s ustanovením § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
(dále jen „správní řád“), že usnesením č. 84 Zastupitelstva obce Chotýčany ze dne 30.10.2012 byl
vydán

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTÝČANY
katastrální území Chotýčany

formou opatření obecné povahy.
Územní plán Chotýčany (dále jen „ÚP Chotýčany“) stanovil základní koncepci rozvoje území obce,
ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci
veřejné infrastruktury pro celé správní území obce.
V souladu s § 172 odst. (2) správního řádu a § 20 odst. (2) stavebního zákona dále oznamujeme, že
opatření obecné povahy, kterým byl ÚP Chotýčany vydán, není možné vzhledem k jeho rozsahu
zveřejnit na úřední desce v úplném znění. Z tohoto důvodu je na úřední desce Magistrátu města
České Budějovice a obce Chotýčany zveřejněna tato veřejná vyhláška. Úplné znění opatření obecné
povahy, včetně příloh 1 a 2, je k nahlédnutí po dobu 15 dnů od data zveřejnění této vyhlášky na:
IČ: 002 44 732

DIČ: CZ 002 44 732

číslo tel. ústředny: 38 680 11 11

Magistrátu města České Budějovice,

odboru územního plánování, nám. Přemysla
Otakara II č. 1, 2, České Budějovice, IV. patro, č. dveří 401a, Mgr. Zdeňka Vávrová,
tel. 38 680 3009. Dále je toto opatření obecné povahy, spolu s hlavním výkresem (bez kompletních
příloh č. 1 a č. 2) vystaveno na www stránkách města České Budějovice http://www.c-budejovice.cz
a obce Chotýčany http://www.chotycany.cz.
Podle § 173 odst. (1) správního řádu nabývá opatření obecné povahy, kterým byl vydán ÚP
Chotýčany, katastrální území Chotýčany, účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této vyhlášky.
Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. (2) správního řádu podat opravný
prostředek.

Ing. Luboš Lacina
vedoucí odboru
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v.r.
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