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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/ 2014 

 
 

Zastupitelstvo obce Jankovice příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“), ve spojení s částí šestou - § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle § 54 odst. 2 stavebního zákona, za použití 
ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona a § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti na svém zasedání dne 8.12.2014 usnesení č. 1/3/2014 
 
 

I. 
vydává 

 

Územní plán Jankovice 
 

 
obsahující: 
 

- Textovou část Územního plánu Jankovice, která je zpracována v rozsahu daném přílohou 
č. 7 vyhlášky č. 500/20006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění a která je 
nedílnou součásti tohoto opatření obecné povahy jako příloha.  
 

- Grafickou část Územního plánu Jankovice, která je zpracována v rozsahu daném přílohou 
č. 7 vyhlášky č. 500/20006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění a která je 
nedílnou součásti tohoto opatření obecné povahy jako příloha.  
Grafická část Územního plánu Jankovice obsahuje: 
 

I.1  Výkres základního členění území     M 1:5 000 
I.2  Hlavní výkres      M 1:5 000 
I.3  Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1:5 000 

 
 

II. 
 

V souvislosti s vydáním územního plánu dle ust. § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, ve spojení s 
částí šestou - § 171 správního řádu, a ust. § 188 odst. 4 stavebního zákona 
 

ukončuje platnost 
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Územního plánu obce Jankovice, který byl schválen zastupitelstvem obce Jankovice dne 10.7.2006  
usnesením č.5, jehož závazná část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 1/2006 s účinností 
od 26.7.2006,  ke dni nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy. 
 

 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 
obsahuje: 
 

- Textovou část odůvodnění Územního plánu Jankovice, která je zpracována v rozsahu 
daném přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/20006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění, § 53 
odst. 4 a 5 stavebního zákona, která je nedílnou součásti tohoto opatření obecné povahy jako 
příloha.  

- Grafickou část odůvodnění Územního plánu Jankovice, která je zpracována v rozsahu 
daném přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/20006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění a 
která je nedílnou součásti tohoto opatření obecné povahy jako příloha.  
 
Grafická část odůvodnění Územního plánu Jankovice obsahuje: 
 

II.1  Výkres širších vztahů      M 1:100 000 
II.2  Koordinační výkres       M 1:5 000 
II.3  Koordinační výkres – zastavěné a zastavitelné území M 1:2 000 
II.4  Dopravní infrastruktura     M 1:5 000 
II.5  Technická infrastruktura – Energetika, spoje  M 1:5 000 
II.6  Technická infrastruktura – Vodní hospodářství  M 1:5 000 
II.7  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  M 1:5 000 

 
 

III. 

ÚČINNOST 
Toto opatření obecné povahy nabývá dle ust. § 173 odst. 1 správního řádu účinnosti patnáctým 
dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky tj. 25.12.2014 
 

 

IV. 

POUČENÍ 
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může dle § 173 odst. 1 správního řádu každý 
nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. 
 

Proti Územnímu plánu Jankovice vydanému formou opatření obecné povahy nelze v souladu 
s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. 

 

  

     …………………………………                        ………………………………… 
     Miroslav Darebník              Pavlína Hajdová  
     starosta obce                                           razítko obce             místostarostka obce 
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Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy: 
 
  
Územní plán Jankovice - Textová část návrhu 
I.1  Výkres základního členění území     M 1:5 000 
I.2  Hlavní výkres      M 1:5 000 
I.3  Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1:5 000 
 
Územní plán Jankovice - Textová část návrhu 
II.1  Výkres širších vztahů      M 1:100 000 
II.2  Koordinační výkres       M 1:5 000 
II.3  Koordinační výkres – zastavěné a zastavitelné území M 1:2 000 
II.4  Dopravní infrastruktura     M 1:5 000 
II.5  Technická infrastruktura – Energetika, spoje  M 1:5 000 
II.6  Technická infrastruktura – Vodní hospodářství  M 1:5 000 
II.7  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  M 1:5 000 
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