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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ LAPAČ 

A DORUČENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ LAPAČ ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO VYDÁNÍ ZMĚNY č. 1. 
 

Obec Horní Lapač oznamuje změnu Územního plánu podle ustanovením § 173 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v souladu s ustanovením § 25 správního řádu a za použití ustanovení § 20 stavebního 
zákona, Zastupitelstvo obce Horní Lapač 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“), na svém zasedání konaném 
dne 16.11.2022 usnesením č. 1, 
 

vydalo 
opatření obecné povahy – Změnu č. 1 Územního plánu Horní Lapač 

 
 

V souladu s ustanovením § 55 odst. 7 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů a § 173 odst. 1 správního řádu, nabývá 
opatření obecné povahy – Změna č. 1 Územního plánu Horní Lapač účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky a 
současném doručení Územního plánu Horní Lapač úplné znění po vydání změny č. 1. Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena na 
úřední desce obce Horní Lapač a úřední desce MěÚ Holešov. 
 
Do opatření obecné povahy – Změny č. 1 Územního plánu Horní Lapač a Územního plánu Horní Lapač úplné znění po vydání změ-
ny č. 1 může každý v souladu s ustanovením § 173 odst.1 správního řádu a v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona, 
nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. 
 
Vzhledem k tomu, že není možné opatření obecné povahy s ohledem na jeho rozsah zveřejnit na úřední desce v úplném znění, 
oznamujeme, že do opatření obecné povahy může každý nahlédnout ode dne vyvěšení této vyhlášky: 

• na Obecním úřadu Horní Lapač, 

• na Městském úřadu Holešov, Odbor územního plánování a stavebního řádu, útvar územního plánování, Masarykova 628, 769 
17 Holešov, dveře č. 315 (u pořizovatele), 

• na internetových stránkách města Holešova: https://www.holesov.cz/zmena-c-1-up-horni-lapac-navrh 
 
Změna č. 1 Územního plánu Horní Lapač a Územní plán Horní Lapač úplné znění po vydání změny č. 1, opatřeny záznamem o 
účinnosti, budou poskytnuty stavebnímu úřadu Holešov a Krajskému úřadu Zlínského kraje. Zároveň jsou uloženy na obci Horní 
Lapač a na MěÚ Holešov, Odboru územního plánování a stavebního řádu, útvaru územního plánování. 
 

Jaroslava Hudečková v. r. 

starostka obce Horní Lapač 
 
V souladu s ust. § 173 odst.1 správního řádu nabývá opatření obecné povahy účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné 
vyhlášky. 
 
Ev.č. 446/2022 
Vyvěšeno dne: 23.11.2022           Vyvěšení, sejmutí a zveřejnění umožňující dálkový přístup provedl: ........................................ 
Bude sejmuto dne: 09.12.2022                                                                                                           (razítko, podpis oprávněné osoby) 
Sejmuto dne: ............................. 
(razítko, podpis oprávněné osoby) 
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