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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ  O  VYDÁNÍ ZMĚNY č.1a 

ÚZEMNÍHO PLÁNU  HORKA U STARÉ PAKY 
 

FORMOU OPATŘENÍM  OBECNÉ  POVAHY 
 

Obecní úřad Horka u Staré Paky, který zajistil splnění kvalifikačních požadavků pro výkon 

územně plánovací činnosti na základě smlouvy na technickou pomoc s Ing. arch. Věrou Blažkovou, 

Peřinova 255, Semily, IČ 45599581, ČKA 01 628 (dále jen „Pořizovatel“) dle ustanovení § 2 odst. 

2 písm. a), § 5, § 6 odst. 2 a § 24 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a pořizoval na základě ustanovení § 6 

odst. 1 písm. a) a § 6 odst. 2 stavebního zákona Změnu č.1a Územního plánu Horka u Staré Paky 

oznamuje 

podle § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„Správní řád“) vydání Změny č.1a Územního plánu Horka u Staré Paky opatřením obecné 

povahy, zpracované a projednané v souladu s ustanoveními stavebního zákona a v souladu 

s ustanovením § 171 až § 174 Správního řádu, které bylo schváleno usnesením Zastupitelstva 

obce Horka u Staré Paky číslo 3. 2.  ze dne 7. 2. 2019. 

Vzhledem k tomu, že rozsah opatření obecné povahy není možné zveřejnit na úřední desce 

v úplném znění, stanovuje se v souladu s ustanovením § 20 odst. 2 stavebního zákona místo a 

termín, kde je možné se s opatřením obecné povahy seznámit. 

Změna č.1a Územního plánu Horka u Staré Paky vydaná formou opatření obecné povahy je 

k nahlédnutí v úplném znění na Obecním úřadě Horka u Staré Paky, Horka u Staré Paky č. p. 41 a v 

elektronické podobě na úřední desce Obecního úřadu Horka u Staré Paky 

www.horkaustarepaky.cz. 

Poučení: 

Změna č.1a Územního plánu Horka u Staré Paky vydaného formou opatření obecné povahy 

nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky. Do opatření obecné 

povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné 

povahy vydal. 
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Dle ustanovení § 172 odst. 5 Správního řádu se proti rozhodnutí o námitkách nelze odvolat ani 

podat rozklad. 

Podle ustanovení § 173 odst. 2 Správního řádu nelze proti Změně č.1a Územního plánu Horka 

u Staré Paky vydané opatřením obecné povahy podat opravný prostředek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

František Sedlák 

starosta obce Horka u Staré Paky 

 
 

 

 

 

 

 

Na úřední desce a elektronické úřední desce úřadu: 

Vyvěšeno dne:   ..............................  

Sejmuto dne:   ................................  


