
Městys Rokytnice nad Rokytnou 

Rokytnice nad Rokytnou, 675 21 Rokytnice nad Rokytnou 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

V souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), 

oznamujeme, že zastupitelstvo obce Rokytnice nad Rokytnou dle § 6 odst. 5 písmene c) zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), v souladu 

s ustanovením § 55c za použití § 54 odst. 2 a § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 až § 174 správního 

řádu, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, 

svým usnesením z veřejného zasedání dne: 25.11.2021 

v y d a l o  

 

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU Rokytnice nad Rokytnou 

 

formou opatření obecné povahy dle ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona. 

 

 

Změna č. 1 Územního plánu Rokytnice nad Rokytnou je zpracována pro celé správní území obce (k. ú. 

Rokytnice nad Rokytnou). 

 

Podle § 172 odst. 2 správního řádu oznamujeme, že vzhledem ke svému rozsahu není Změna č. 1 

Územního plánu Rokytnice nad Rokytnou a Úplné znění Územního plánu Rokytnice nad Rokytnou po 

Změně č. 1 zveřejněna na úřední desce, ale ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky jsou k nahlédnutí: 

 na internetových stránkách www.trebic.cz (na titulní straně Rozvoj města a územní plán → 

Územní plánování → Územně plánovací dokumentace a územní studie obcí ve správním obvodu 

ORP Třebíč → Rokytnice nad Rokytnou). 

 na Městském úřadě Třebíč – Odbor rozvoje a územního plánu, Oddělení Úřad územního plánování 

(Karlovo náměstí 104/55, Třebíč, dveře č. B 314). 

 

Po nabytí účinnosti je možné do Změny č. 1 Územního plánu Rokytnice nad Rokytnou a úplného znění 

Územního plánu Rokytnice nad Rokytnou po Změně č. 1 nahlížet na Městském úřadě Třebíč (Odbor 

rozvoje a územního plánování – Odd. Úřad územního plánování; Odbor výstavby); Úřadu městyse 

Rokytnice nad Rokytnou a na Krajském úřadě Kraje Vysočina v Jihlavě (Odbor územního plánování 

a stavebního řádu). Změny č. 1 Územního plánu Rokytnice nad Rokytnou bude dálkově přístupná i na 

webových stránkách města Třebíče – www.trebic.cz (odkaz viz výše). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trebic.cz/


Dle § 173 správního řádu, nabývá opatření obecné povahy účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení 

veřejné vyhlášky. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek dle § 173 odst. 2 

správního řádu.  

 

 

 

 

   Antonín Novák 

Starosta městyse Rokytnice nad 

Rokytnou 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 30.11.2021  

(i v elektronické podobě) 

 

Sejmuto z úřední desky dne:  20.12.2021 

 

 

 

 

 


