OBEC RADIMOVICE U TÁBORA
Radimovice u Tábora 18, 391 31 Dražice, tel: 703146684
IČO 00667102, e-mail: urad@radimoviceutabora.cz
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora, příslušné podle ustanovení §6 odst. 5 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(stavební zákon), za použití ustanovení §43 odst. 4, §54 a §55 stavebního zákona, §§171-174
zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, §13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

oznamuje veřejnou vyhláškou,
že na základě usnesení Zastupitelstva obce Radimovice u Tábora č. 4/2022 ze dne 6.3.2022

vydává
opatřením obecné povahy

Územní plán Radimovice u Tábora.
S ohledem na obsáhlost dokumentace územního plánu, není možno tyto dokumenty zveřejnit na
fyzické úřední desce. Sdělujeme proto v souladu s ustanovením § 172 odst. 2 správního řádu, že je
možno do územního plánu nahlédnout v úředních hodinách u pořizovatele na MěÚ Tábor, odbor
rozvoje, Žižkovo nám. 2, II. patro ve dnech:
pondělí, středa 8:00 – 17:00 hod.
úterý, čtvrtek 13:00 – 15:00 hod.
pátek
8:00 – 11:30 hod.
a dále na OÚ Radimovice u Tábora v úředních hodinách:

pondělí: 17 - 18 hod.

a zároveň na webových stránkách pořizovatele www.taborcz.eu v sekci územní plánování a na
webových stránkách obce www.radimoviceutabora.cz .

Poučení
Proti Územnímu plánu Radimovice u Tábora, vydané formou opatření obecné povahy, nelze podat
opravný prostředek (§173 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád). Soulad opatření obecné povahy
s právními předpisy lze v souladu s § 174 odst. 2 správního řádu posoudit v přezkumném řízení.

………………………………

…………………………..

Jan Svoboda

Pavel Matyš
starosta obce

místostarosta obce

Opatření obecné povahy ve věci vydání Územního plánu Radimovice u Tábora nabývá účinnosti
15. dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne: 9.3.2022
Sejmuto dne:
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí

Tato veřejná vyhláška bude zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup na webové adrese
www.taborcz.eu a www.radimoviceutabora.cz.
Elektronicky zveřejněno dne: 9.3.2022

Elektronicky sejmuto dne:

