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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Oznámení vydání Změny č. 1 Územního plánu Krásná 

 

Zastupitelstvo obce Krásná vydalo usnesením č. 2b/23/2022 na svém zasedání dne 
16.08.2022 ve své samostatné působnosti dle ust. § 6 odst. 5 písm. c) a ust. § 54 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, „Změnu č. 1 Územního plánu Krásná“, řešící změny funkčního využití dotčených 
území obce, aktualizaci zastavěného území, aktualizaci stabilizovaných a rozvojových ploch, 
uvedení do souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací a další náležitosti spadající 
do kompetence změny územního plánu obce. 

 

Obec Krásná tímto oznamuje v souladu s ust. § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řad,  
ve znění pozdějších předpisů a za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona a ust. 
souvisejících vydání Změny č. 1 Územního plánu Krásná formou opatření obecné povahy a 
tímto tuto doručuje. Zároveň je tímto v souladu s § 55 odst. 7 doručováno i úplné znění 
Územního plánu Krásná po změně č. 1. 

 

Změna č. 1 Územního plánu Krásná, jako opatření obecné povahy se tyká všech vlastníku 
pozemků a staveb, dotčených řešením Změny č. 1 Územního plánu Krásná – opatření obecné 
povahy. 

 

Do Změny č. 1 Územního plánu Krásná včetně jejího odůvodnění a do úplného znění územního 
plánu Krásná po změně č. 1 může každý v souladu s § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád nahlédnout na Obecním úřadu Krásná, 739 04 Krásná 287 v úředních hodinách a 
současně způsobem umožňující dálkový přístup na internetových stránkách obce (www.obec-
krasna.cz) v sekci „Obec“, podsekci „Územní plán“. 

 

 

Opatření obecné povahy – Změna č. 1 Územního plánu Krásná nabývá účinnosti patnáctým 
dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky, kterou se doručuje. 
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Proti opatření obecné povahy nelze podat dle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád opravný prostředek.  

 

 
 
 
Mgr. Antonín Tulach     za správnost:  Ing. arch. Aleš Palacký 
starosta       osoba oprávněná k výkonu územně  
       plánovací činnosti 
  

  

 

Tato veřejná vyhláška se dle ust. § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád zveřejňuje 
též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Vyvěšeno dne:                                                                                      Sejmuto dne: 

 


