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Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek 
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Čj.: MENH 239/2017 Dne 30. 6. 2017 

 

O z n á m e n í 
o vydání Územního plánu Nový Hrádek 

formou opatření obecné povahy 
 

v e ř e j n o u   v y h l á š k o u 

 
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek jako věcně příslušný správní orgán dle § 6 odst. 5 zákona 

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

předpisů a v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen správní řád) 

 

v y d a l o 
 

ÚZEMNÍ  PLÁN  NOVÝ HRÁDEK 

 
formou opatření obecné povahy č. 1/2017 na svém zasedání dne 29. června 2017 usnesení č. ZM 34- 

411/2017 v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona. 

Opatření obecné povahy se doručuje všem fyzickým a právnickým osobám, které by mohly být ve 

svých právech vydáním Územního plánu Nový Hrádek dotčeny. 

V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu se opatření obecné povahy včetně odůvodnění zveřejňuje na 

úřední desce městyse Nový Hrádek (www.novy-hradek.cz). Vzhledem k rozsahu písemnosti dle 

§ 20 odst. 2 stavebního zákona bude vyvěšeno pouze Oznámení o vydání Opatření obecné povahy. 

Do textu Opatření obecné povahy, výkresové a textové části Územního plánu Nový Hrádek může dle 

§ 173 odst. 1 správního řádu, každý nahlédnout u správního orgánu, který Opatření obecné povahy 

vydal tj. Městys Nový Hrádek a u pořizovatele tj. Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního 

plánování. 

Dle § 172 odst. 2 správního řádu je včetně odůvodnění zveřejněno způsobem umožňující dálkový 

přístup (www.mestonachod.cz a www.novy-hradek.cz) 

Dle § 173 odst. 1 správního řádu nabývá opatření obecné povahy účinnosti patnáctým dnem 

po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 

Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce úřadu Městyse Nový Hrádek a Městského 

úřadu Náchod po dobu 15 dnů a bude zveřejněna též způsobem umožňující dálkový přístup. 

Po nabytí účinnosti se dle § 165 odst. 1 stavebního zákona dokumentace Územního plánu Nový 

Hrádek včetně dokladů o pořízení ukládá u městyse Nový Hrádek. Dále se dokumentace opatřená 

záznamem o účinnosti ukládá na Městském úřadě Náchod, odboru výstavby a územního plánování 

a na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. 

 

http://www.novy-hradek.cz/
http://www.mestonachod.cz/
http://www.novy-hradek.cz/


Upozornění: 

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek. 

 

 

 

 

……………………..                                                                                    ......…………………. 

 Ing. Pavel Sobotka                Bc. Zdeněk Drašnar 
místostarosta městyse         starosta městyse 
 
 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 04.07.2017  Sejmuto dne: 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:  04.07.2017                            Sejmuto dne: 

 

 

 

 

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce a na 

elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup.    


