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V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  
 
kterou se dle ust. § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“) oznamuje, že Zastupitelstvo obce Planá dle ust. § 6 odst. 5) písm. c) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále též jen „stavební zákon“) a v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona, za použití 
§ 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 a následujících správního řádu, § 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 schválilo vydání 

změny č. 4 územního plánu obce Planá 
formou opatření obecné povahy. 

Změna č. 4 územního plánu obce Planá je zpracována na část správního území obce Planá – viz 
řešené území změny. 

Jelikož vzhledem k rozsahu změny č. 4 územního plánu obce Planá není možné ji vyvěsit na úřední 
desce, je celá změna územního plánu zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na 
webových stránkách obce Planá http://obecplana.cz/index.php?art=projekty&parent=uzemni-plan-
obce-plana ,a to od data zveřejnění této vyhlášky po dobu 15 dnů. Dále je změna č. 4 územního plánu 
obce Planá, včetně jejího odůvodnění, připravena k nahlédnutí na Obecním úřadu Planá od data 
zveřejnění této vyhlášky po dobu 15 dnů. 

Podle § 173 odst. 1 správního řádu nabývá změna č. 4 územního plánu obce Planá účinnosti 
patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky. 

Vydaná změna územního plánu je uložena dle § 165 odst. 1 stavebního zákona na Obecním úřadu 
Planá (obec, pro kterou se změna územního plánu pořizovala), dále bude poskytnuta Magistrátu 
města České Budějovice (úřad územního plánování a stavební úřad) a Krajskému úřadu Jihočeského 
kraje – odboru regionálního rozvoje, územního plánování stavebního řádu a investic. 

Dokladová dokumentace změny územního plánu je uložena na Obecním úřadu Planá. 

 
Poučení: 

Proti změně č. 4 územního plánu obce Planá vydané formou opatření obecné povahy nelze podat 
opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu). 
 
 „otisk razítka obce“ 
 
............................................ 
        Ing. Tomáš Pintér v. r.  
            starosta obce 
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