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O B E C  P O K O J O V  

 

 

 

 

 

 

Č. j.  RUP/274/17/DF                                         v Pokojově dne 5.2.2018                                                 

 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 

oznámení o vydání Změny č. II územního plánu Pokojov 

 

Zastupitelstvo obce Pokojov, jako příslušný správní orgán, ve smyslu ustanovení § 6 

odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 1 

stavebního zákona, v souladu s § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve 

znění pozdějších předpisů, § 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, na svém zasedání  

dne 5.2.2018 usnesením č. 13/02/2018 

rozhodlo o vydání 
Změny č. II územního plánu Pokojov  

formou opatření obecné povahy. 
 
Územní plán Pokojov v platném znění se dotýká zájmů všech vlastníků pozemků a 

staveb a všech občanů obce na katastrálním území Pokojov.  

Podle platného územního plánu Pokojov postupují subjekty působící v územním 

plánování, ve správních řízeních vedených podle stavebního zákona a jiných obecně 

závazných právních předpisů. 

Změna č. II Územního plánu Pokojov obsahuje textovou a grafickou část. Grafickou 
část Změny č. II územního plánu tvoří výkres základního členění území a hlavní 
výkres.  
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Odůvodnění Změny č. II územního plánu obsahuje textovou a grafickou část. 
Grafickou část odůvodnění Změny č. II ÚP tvoří koordinační výkres, výkres 
předpokládaných záborů půdního fondu a doplňující výkresy. 
Do Změny č. II ÚP Pokojov, jejího odůvodnění a dokladové dokumentace, může 

každý podle ust. § 173 odst.1 správního řádu a v souladu s ust. § 165 stavebního 

zákona nahlédnout u Obce Pokojov. Do Změny č. II ÚP Pokojov je dále možno 

nahlédnout v listinné podobě na Městském úřadu Žďár nad Sázavou a na webových 

stránkách města na adrese:  

http://www.zdarns.cz/mesto-zdar/z-obci-ve-spravnim-obvodu/ 

 

V souladu s ust. § 173 odst.1 správního řádu nabývá Změna č. II územního plánu 

Pokojov účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.         .  

 

 

 

        ........................................                                                                                                                                                                     

             Dana Březková 

              starostka obce  

Tato veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu Pokojov 

a na úřední desce Městského úřadu Žďár nad Sázavou. 

 

Vyvěšeno dne:  6.2.2018 

 

Sejmuto dne:    22.2.2018 

 

Elektronická úřední deska  

 

Vyvěšeno dne:   6.2.2018 

 

Sejmuto dne:      ………………………………. 

 

                                                             …………………………………………                                                                                                                                                            

                                      Razítko a podpis pracovníka odpovědného za vyvěšení 
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