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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 
 

OZNÁMENÍ 
o vydání Změny č. 1 územního plánu Loukovec  

formou opatření obecné povahy 
 
 
Zastupitelstvo obce Loukovec v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 

o z n a m u j e 

jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za 
použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ustanoveními § 171 až 174 správního 
řádu, 

v y d á n í 

Změny č. 1 územního plánu Loukovec opatřením obecné povahy č. 1/2020 včetně úplného znění 
územního plánu Loukovec. 

Jelikož vzhledem k rozsahu textové a grafické části opatření obecné povahy č. 1/2020, kterým se 
vydává Změny č. 1 územního plánu Loukovec (dále jen „zm.1 ÚPL“) není možné tuto písemnost 
v celém rozsahu vyvěsit na úřední desce, je v souladu s ustanovením § 20 odst. 2 stavebního zákona 
vyvěšeno a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněno toto oznámení. 

Dne 22.01.2020 Zastupitelstvo obce Loukovec usnesením č. 22/01/2020 vydalo zm.1 ÚPL opatřením 
obecné povahy č. 1/2020. 

Zm.1 ÚPL obsahuje textovou část včetně výřezů grafické části. Výřezy grafické části zm.1ÚPL jsou 
výřezy z výkresu základního členění území (1:5000), výřez z hlavního výkresu (1:5000), výřez z 
výkresu veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací (1:5000), výřez z 
výkresu dopravní infrastruktury, vodního hospodářství a energetiky (1: 5000). 

Odůvodnění Zm.1 ÚPL rovněž obsahuje textovou část včetně výřezů grafickou části. Výřezy grafické 
části odůvodnění Zm.1 ÚPL pak obsahuje výřez z koordinačního výkresu (1:5000). 

Do listinné podoby úplného znění opatření obecné povahy č. 1/2019, kterým se vydává Zm.1 ÚPL, 
včetně jeho odůvodnění včetně výřezů grafických příloh, je možné po dobu vyvěšení tohoto oznámení 
(veřejné vyhlášky) nahlédnout na Obecním úřadu v Loukovci  a na Městském úřadě Mnichovo 
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Hradiště (2. patro, kancelář č. 201, Odbor výstavby a územního plánování) v těchto termínech: PO a 
ST 8:00 – 17:00, ÚT a ČT 8:00 – 15:00, PÁ 8:00 – 13:00. 

Toto oznámení a úplné znění opatření obecné povahy č. 1/2020, kterým se vydává Zm.1 ÚPL, včetně 
jeho odůvodnění a výřezů z grafických příloh a úplného znění územního plánu Loukovec po změně č. 
1 je současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách 
pořizovatele: http://www.mnhradiste.cz. 
Na webových stránkách obce Loukovec  (www.loukovec.cz) je zveřejněno toto oznámení. 

V souladu s ustanovením § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, nabývá 
opatření obecné povahy č. 1/2020, kterým se vydává Zm.1 ÚPL účinnosti patnáctým dnem po dni 
vyvěšení tohoto oznámení (veřejné vyhlášky). 

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu, podat 
opravný prostředek. 

Po nabytí účinnosti předmětného opatření obecné povahy bude možné do Zm.1 ÚPL a právního stavu 
po změně č. 1 ÚPL nahlédnout na Obecním úřadě v Loukovci, na Městském úřadě Mnichovo 
Hradiště, Odboru výstavby a územního plánování, Městském úřadě Mnichovo Hradiště, Odboru 
výstavby a územního plánování - oddělení stavebního úřadu a Krajském úřadě Středočeského kraje, 
Odboru územního a stavebního řízení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Milan Hanzl, v.r.          Radek Koťátko, v.r. 
  starosta obce                              místostarosta obce 
 
Vyvěšeno na úřední desce obce Loukovec a města Mnichovo Hradiště a současně zveřejněno 
i způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.loukovec.cz a na www.mnhradiste.cz. 
 

  Vyvěšeno dne :..................................  Sejmuto dne : .................................... 
 

  ...........................................................  ........................................................... 
     osoba pověřená vývěsní službou       osoba pověřená vývěsní 
službou 
 
  ...........................................................  ........................................................... 
            podpis             podpis  


