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Oddělení Úřad územního plánování, Karlovo nám. 55, 674 01 Třebíč 
 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 
 

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, KTERÝM SE VYDÁVÁ 
ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SMRČNÉ 

 
Oddělení Úřad územního plánování Městského úřadu Třebíč, na žádost obce, pořizuje 
Územní plán Horní Smrčné (dále jen „ÚP“). 
 
Oddělení Úřad územního plánování Městského úřadu Třebíč (dále jen „pořizovatel“) podle § 
6 odst. 1 písm. c) a § 52 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) zahájil řízení o ÚP a ÚP řádně 
projednal na veřejném projednání dne 26. července 2010.   
 
Následně pořizovatel vyhodnotil výsledky projednání a přezkoumal soulad návrhu ÚP s § 53 
stavebního zákona. 
 
V souladu s § 54 stavebního zákona předložil pořizovatel zastupitelstvu obce návrh na 
vydání ÚP, formou opatření obecné povahy. Zastupitelstvo vydalo ÚP dne 31. srpna 2010. 
 
Opatření obecné povahy je zveřejněno na úředních deskách (v listinné i elektronické formě): 
 

1. Obecního úřadu Horní Smrčné  
2. Městského úřadu Třebíč 

 
Vzhledem k rozsahu není možné zveřejnit na úřední desce celé opatření obecné povahy. 
Úplné znění, včetně odůvodnění a grafické části, bude k nahlédnutí: 
 

1. na Obecním úřadě Horní Smrčné, Horní Smrčné 20, 675 07, ČECHTÍN 
 

2. na Městském úřadě Třebíč, oddělení Úřad územního plánování, kancelář č. 316 (k 
návštěvě doporučujeme úřední dny pondělí a středu, v ostatní dny po telefonické 
domluvě na tel. č. 568 896 233, Ing. Šárka Filipková) 

 
Úplné znění bude současně, v souladu s ustanovením § 172 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád v platném znění, zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na 
internetové adrese http://www.trebic.cz/ Městský úřad – odbory a oddělení - Oddělení Úřad 
územního plánování → Územně plánovací dokumentace a zastavěné území → Horní 
Smrčné. 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Dagmar Moláková 
pověřená vedením oddělení  
Úřad územního plánování 
 
 
Zveřejněno na úřední desce dne:  
 
Sejmuto dne:  


