V Červeném Hrádku dne: 22.6.2022

V E Ř E J N Á V Y H L ÁŠ K A
kterou se dle ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje, že Zastupitelstvo obce Červený Hrádek příslušné dle
ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 54 odst. 2
stavebního zákona, za použití ustanovení § 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění
pozdějších předpisů, a § 171 až 174 správního řádu, na svém 35. zasedání dne 17.6.2022
usnesením č. 6/22
schválilo

vydání územního plánu Červený Hrádek
formou opatření obecné povahy dle ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona.
Vzhledem k rozsahu Územního plánu Červený Hrádek (dále jen „ÚP Červený Hrádek“), kdy není
možné jej zveřejnit na úřední desce, je v souladu s ustanovením § 172 odst. 2 správního řádu,
umožněno do ÚP Červený Hrádek nahlížet po celou dobu vyvěšení veřejné vyhlášky na:
− Obecním úřadě Červený Hrádek. Návštěvu doporučujeme v úředních hodinách (úřední hodiny OÚ
Červený Hrádek: pondělí a středa 8:00 až 11:30 a 13:00 až 16:30, tel: 567 318 171).
− Městském úřadě Dačice, odbor stavební úřad, úsek územního plánování (Krajířova 27/I, 2. patro,
č. dveří 210). Návštěvu doporučujeme v úředních hodinách (úřední hodiny MěÚ Dačice: pondělí a
středa 8:00 až 17:00, pátek 8:00 až 14:00, tel. 384401242); mimo úřední hodiny doporučujeme
návštěvu telefonicky dohodnout.
− ÚP Červený Hrádek je zveřejněn na webové stránce města Dačice https://www.dacice.cz/mestskyurad/odbory-mestskeho-uradu/odbor-stavebni-urad-1/uzemni-planovani/.
Podle § 173 odst. 1 správního řádu nabývá ÚP Červený Hrádek účinnost dnem doručení ÚP Červený
Hrádek, tj. patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky. Proti ÚP Červený Hrádek nelze dle
§ 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.
Po nabytí účinnosti je možné do ÚP Červený Hrádek dle § 165 odst. 3 stavebního zákona nahlížet na
Obecním úřadě Červený Hrádek, Městském úřadě Dačice, odbor stavební úřad, úsek územního
plánování a na Krajském úřadě Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a
stavebního řádu, České Budějovice. Elektronicky bude nahlédnutí možné na webové stránce
krajského úřadu https://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/portal/.

Zdeněk Nosek v. r.
starosta

