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V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 

 

Změna č. 1 Územního plánu Šenov a úplné znění Územního plánu Šenov po této změně 

 

Zastupitelstvo města Šenov pod písmenem usnesení c) z 23. zasedání konaného dne 

22.02.2022 vydalo ve své samostatné působnosti podle ustanovení § 6 odstavce 5 písmene c) 

a ustanovení § 54 a § 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), v účinném znění (dále jen „stavební zákon“) Změnu č. 1 Územního plánu 

Šenov – opatření obecné povahy č. 1/2022, řešící jednotlivé záměry na změny v území 

města včetně aktualizace zastavěného území (dále jen Změna č. 1“). 

Dále pořizovatel v souladu s § 55 odstavce 5 stavebního zákona zajistil vyhotovení úplného 

znění Územního plánu Šenov po změně č. 1 (dále jen „úplné znění“).  

Město Šenov oznamuje v souladu s ustanovení § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řad, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a za použití ustanovení § 55, § 55c 

ve spojení s § 54 stavebního zákona, vydání Změny č. 1 a tímto tuto změnu včetně úplného 

znění doručuje podle ustanovení § 55 odstavce 7 stavebního zákona. 

Změna č. 1 - opatření obecné povahy č. 1/2022 se tyká všech vlastníku pozemků a staveb, 

dotčených jejím řešením. 

Do Změny č. 1 včetně jejího odůvodnění a úplného znění může každý v souladu s § 173 

odstavce 1 správního řádu nahlédnout na Městském úřadu Šenov, Odboru výstavby 

a životního prostředí, Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov v úředních hodinách 

a dále způsobem umožňující dálkový přístup na https://mesto-senov.cz/mesto/uzemni-plan-

senov/  v sekci „Změna č. 1 Územního plánu Šenov – vydaná dne 22. 2. 2022“ a odkaz 

„Úplné znění Územního plánu Šenov po změně č. 1“. 
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Podle ustanovení § 55 odstavce 7 stavebního zákona Opatření obecné povahy č. 1/2022 – 

Změna č. 1 Územního plánu Šenov nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení 

této veřejné vyhlášky, kterou se doručuje včetně úplného znění Územního plánu Šenov 

po této změně. 

Proti opatření obecné povahy nelze podat podle § 173 odstavce 2 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád opravný prostředek.  

  

 

  
Za správnost:  

Ing. Jan Blažek, v.r.      Ing. Martina Miklendová, v.r. 

Starosta města Šenov Osoba oprávněná k výkonu územně plánovací 

činnosti č. osvědčení ZOZ 800021283 

 

 

Tato veřejná vyhláška se podle ustanovení § 25 odstavce 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

 

Vyvěšeno dne: 23. 5. 2022 

 

 

Sejmuto dne:                                    

                                                                                                                      
 


