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                                                 OBEC Sobčice                                                                
___________________________________________________________________________                                                       
 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 

   
Zastupitelstvo obce Sobčice, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2  stavebního zákona, § 13 a přílohy 
č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, 
§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., (dále jen správní řád), ve znění pozdějších předpisů  
oznamuje, že na svém zasedání dne  31.5.2019 usnesením č. 14/2019. 
 

vydalo 
formou opatření obecné povahy 

Změnu č.1 Územního plánu Sobčice.  
 
Současně se tímto opatřením obecné povahy se oznamuje vyhotovení úplného znění 
Územního plánu Sobčice..    
Vzhledem k rozsahu Změny č.1 Územního plánu Sobčice vydaného opatřením obecné 
povahy a úplného znění územního plánu není možné zveřejnit na úřední desce celý jejich 
obsah, a proto se stanovuje v souladu s ustanovením § 20 odst. 1 stavebního zákona a 
podle § 172 odst.2. správního řádu , kde a kdy je možné se s nimi seznámit: 

  
Opatření obecné povahy - Změna č.1 Územního plánu Sobčice v celém rozsahu včetně 
úplného znění  Územního plánu Sobčice je k nahlédnutí na obci Sobčice, na Městském 
úřadě v Hořicích, odbor územního plánování a regionálního rozvoje a dále je zveřejněno 
dálkovým přístupem na internetových stránkách města www.horice.org (záložka Nové 
územní plány – Sobčice - Změna č.1 ÚP Sobčice) a na stránkách obce Sobčice  , a to po 
dobu patnácti dní od vyvěšení této veřejné vyhlášky. 

 
Základní údaje   
Opatření obecné povahy -  Změna č.1 Územního plánu Sobčice obsahuje tyto části: 
A. Změna č.1 Územního plánu Sobčice (obsahuje textovou a grafickou část) 
B. Odůvodnění Změny č.1 Územního plánu Sobčice (obsahuje textovou a grafickou část) 
 
 
A. Změna č.1 Územního plánu Sobčice  obsahuje: 
A.1. Textová část    
A.2. Grafická část 

A.2.2.  Hlavní výkres (výřez)               1 : 5 000 
 

B. Odůvodnění Změny č.3 Územního plánu Úbislavice obsahuje: 
B.1. Textová část  
B.2. Grafická část  

II.2.a.   Koordinační výkres (výřez)    1 :   5 000 
 
 

 



     

 
Opatření obecné povahy nabývá dle ustanovení § 55c stavebního zákona účinnosti dnem 
doručení této veřejné vyhlášky s oznámením o vydání opatření obecné povahy a o 
vyhotovení úplného znění Územního plánu Sobčice, tj. patnáctým dnem po dni vyvěšení této 
veřejné vyhlášky.  

Proti Změně č.1 Územnímu plánu Sobčice vydaného formou opatření obecné povahy nelze 
podat opravný prostředek podle § 173 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. správního řádu, 
v platném znění. 
 
Změna č.1 Územního plánu Sobčice bude po nabytí účinnosti uložena na obci Sobčice, na 
Městském úřadě v Hořicích na oddělení územního plánování a regionálního rozvoje a na 
Krajském úřadě Královéhradeckého kraje a bude k nahlédnutí na webových stránkách 
www.horice.org.cz a obce Sobčice. 
 
 
 
 
………………………                                                                        ……………………….. 
   
starostka obce                                                                                   místostarosta obce 

 
           
 
 
  
 
 
  
 
                                                                                                        
   
 
 
Na úřední desce a elektronické úřední desce úřadu: 
 
Vyvěšeno dne:  10.6.2019 
 
Sejmuto dne:  


