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Veřejná vyhláška
Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, úřad územního plánování, dle § 6, odst. (1), písm. c)
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,
oznamuje v souladu s ustanovením § 172 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, že
usnesením Zastupitelstva obce Velká Turná č.21/2015 ze dne 5.3.2015 byl, formou opatření
obecné povahy, vydán

územní plán Velká Turná.
Územní plán Velká Turná je připraven k nahlédnutí na Obecním úřadě Velká Turná v úřední dny,
v ostatní pracovní dny po telefonické domluvě a na MěÚ Strakonice, odboru rozvoje, úřadu
územního plánování (nádvorní budova MěÚ Strakonice, přízemí, číslo dveří 2005).
Územní plán Velká Turná je také uveřejněn na internetových stránkách Městského úřadu
Strakonice (www.strakonice.eu) - sekce podnikatel, územní plánování, územně plánovací
dokumentace obcí.
Podle § 173 odst.1 správního řádu nabývá územní plán Velká Turná účinnosti patnáctým dnem
po dni vyvěšení této vyhlášky.
Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný
prostředek.
Veřejná vyhláška s oznámením o vydání územního plánu Velká Turná (opatření obecné povahy) se
vyvěsí na úřední desce MěÚ Strakonice a Obecního úřadu Velká Turná a to po dobu nejméně 15
dnů. Veřejná vyhláška se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup.
otisk úředního razítka
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