
TELEFON BANKOVNÍ SPOJENÍ FAX IČO E-MAIL / WWW 
571 451 304, 571 451 578  

571 451 310, 571 451 594 

1765309389/0800 571 451 578 (310) 00304131 mistostarosta@novyhrozenkov.cz 

www.novyhrozenkov.cz 

 

MĚSTYS NOVÝ HROZENKOV 
 

756 04 Nový Hrozenkov 454 

 

 

 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

oznámení opatření obecné povahy – změna č. 2 územního plánu Nový Hrozenkov 

Zastupitelstvo městyse Nový Hrozenkov jako orgán příslušný dle ustanovení § 6 odst. 5 písmeno c) 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)  

 

oznamuje 

opatření obecné povahy – změna č. 2 územního plánu Nový Hrozenkov 

(dále jen „opatření obecné povahy“) 

Tato veřejná vyhláška v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu bude vyvěšena na úřední 

desce Úřadu městyse Nový Hrozenkov, a současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. Vzhledem k rozsahu opatření obecné povahy není možno jej zveřejnit na úřední desce 

v úplném znění. Úplné znění opatření obecné povahy včetně úplného znění územního plánu Nový 

Hrozenkov ve smyslu § 55 odst. 7 stavebního zákona je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový 

přístup na adrese – www.novyhrozenkov.cz > Úřední deska > Vydána změna č. 2 územního plánu 

Nový Hrozenkov   

Přílohy: - Veřejná vyhláška,  

             - Opatření obecné povahy č. 1/2022,  

             - Změna č. 2 ÚP NH 

 

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.  

 

Do opatření obecné povahy lze nahlížet u Úřadu městyse Nový Hrozenkov po celou dobu vyvěšení 

této veřejné vyhlášky (tj. 15 dnů) a současně na internetových stránkách Městyse Nový Hrozenkov.  

 

 

 

 

              

      …………………………. 

starostka městyse             

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup  

 

dne:...................………………….. 

 

sejmuto dne:.....................………………….. 

 

Vyvěšení a sejmutí a zveřejnění umožňující dálkový přístup provedl:......................................... 

          (razítko, podpis) 

 

Váš dopis značky / ze dne Č.j.: NH 686/2022 Vyřizuje / Linka / e-mail Nový Hrozenkov 
  Jochec / 571 451 310 / mistostarosta@novyhrozenkov.cz 9.5.2022 


