
Obecní úřad Pustá Kamenice 
Pustá Kamenice 64, 569 82 Borová u Poličky 

 

 

Č. j.:   OOP-1/2014                 Pustá Kamenice, 30. 6. 2014 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  
 

OZNÁMENÍ 

O VYDÁNÍ OPAT ŘENÍ OBECNÉ POVAHY  
 
Zastupitelstvo obce Pustá Kamenice, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), 

 

o z n a m u j e 
 

v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
 

vydání opatření obecné povahy č. 1/2014 Územní plán Pustá Kamenice, 
 

které vydalo na svém zasedání dne 25. 6. 2014 v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona a v 
souladu s ustanovením §§ 171 a 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

 

Opatření obecné povahy se týká všech vlastníků pozemků a staveb v katastrálním území Pustá Kamenice, 
dotčených řešením územního plánu. 
Základní údaje o obsahu opatření obecné povahy, tj. o obsahu územního plánu a jeho odůvodnění, jsou 
zveřejněny na úředních deskách Obecního úřadu Pustá Kamenice a Městského úřadu Polička. Celý obsah 
opatření obecné povahy, včetně jeho odůvodnění, je zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na 
internetových úředních deskách na adresách www.pustakamenice.cz a www.policka.org. 

Územní plán (dále jen ÚP) Pustá Kamenice obsahuje textovou a grafickou část. Součástí grafické části jsou 
výkres základního členění území, hlavní výkres, výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, 
výkres veřejné infrastruktury – vodní hospodářství a výkres veřejné infrastruktury – energetika. 
Odůvodnění ÚP Pustá Kamenice obsahuje textovou a grafickou část. Grafickou část tvoří koordinační 
výkres, výkres předpokládaných záborů půdního fondu a výkres širších vztahů. 
Opatření obecné povahy ÚP Pustá Kamenice včetně odůvodnění je k nahlédnutí u pořizovatele, tj. na 
odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí Městského úřadu Polička, a na Obecním úřadu 
Pustá Kamenice, kde jsou v souladu s ustanovením § 165 odst. 1 stavebního zákona uloženy rovněž doklady 
o jeho pořizování. 
 

P o u č e n í 
 

Proti Územnímu plánu Pustá Kamenice vydanému formou opatření obecné povahy nelze v souladu s 
ustanovením § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat opravný prostředek. 
Opatření obecné povahy nabývá podle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu účinnosti patnáctým dnem 
po dni vyvěšení veřejné vyhlášky s oznámením o jeho vydání. 
 
 
 
                                                 otisk úředního razítka 
 
                                                                    ……………………………………………… 
                                           Miroslav Myška 
                                           starosta obce 
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