
 
 
 
 
 
 
 

Obec Čížová 
Čížová 75, 39831 Čížová 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
Zastupitelstvo obce Čížová, příslušné podle 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),  

vydalo dne 22. 6. 2017, pod č. usn., 
podle ustanovení § 54 odst. 2 stavebního zákona, formou opatření obecné povahy v souladu s ustanoveními §§ 172-
173 zákona č. 200/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),   

změnu č. 1 územního plánu Čížová, 

která je zpracována v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek.  

Změna č. 1 územního plánu Čížová se skládá z VÝROKOVÉ ČÁSTI obsahující textovou část, výkres základního členění 
území v měřítku 1 : 5 000 a hlavní výkres v měřítku 1 : 5 000, a dále z ODŮVODNĚNÍ, obsahující textovou část, 
koordinační výkres v měřítku 1 : 5 000, výkres širších vztahů v měřítku 1 : 25 000 a výkres předpokládaných záborů 
půdního fondu v měřítku 1 : 5 000. Změna č. 1 územního plánu Čížová je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup na webových stránkách obce na adrese http://www.cizova.cz/uzemni-plan-cizova-zmena1 v sekci „Územní 
plán Čížová – změna č.1“. 

Změna č. 1 územního plánu Čížová se vydává dle ustanovení § 16 vyhl. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších 
předpisů, v rozsahu měněných částí územního plánu Čížová. Předmětem měněného území změny je to, co je ve 
výkresech vyznačeno barevně/šedě, mimo platí původní územní plán beze změny. 

 

POUČENÍ: 

Změna č. 1 územního plánu Čížová, vydaná formou opatření obecné povahy, nabývá účinnosti podle ust. § 173 odst. 
1 správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce obecního úřadu Čížová. 
Proti opatření obecné povahy nelze podle ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. 

Ing. Tomáš Korejs 
starosta obce 
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