
                             OBEC HLÍNA 

 

 

Veřejná vyhláška obce Hlína  č. 1/2018 
 

___________________________________________________________________________  

Č.j. 47//2018/OUHL                                                                                      V Hlíně 17.5.2018  

 

 
Oznámení o vydání Územního plánu Hlína 

 
Obec Hlína v souladu s ustanovením §25 a § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů oznamuje, že zastupitelstvo obce Hlína přijetím usnesení č.5  na svém 

zasedání dne 14. 5. 2018 jako příslušný orgán podle §6 odst. 5 písmeno c), ve spojení s 

ustanovením § 54 odst. 2 a za použití ustanovení § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu § 171 

správního řádu vydalo Územní plán Hlína formou opatřením obecné povahy.  

 

Nahlédnutí do Územního plánu Hlína bude umožněno po celou dobu vyvěšení této veřejné 

vyhlášky na Obecním úřadě Hlína, č.ev.19, 66491 Hlína, nejlépe po předchozí telefonické 

domluvě na tel. 546 410 205, 723 095 552 a nejlépe Po 16,00-18,00 hodin, St 7,30-11,30 hodin; 

13,00- 17,00 hodin, Pá 16,00-19,00 hodin. Dokumentace bude rovněž přístupná k nahlédnutí 

způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na stránkách www.obec-hlina.cz  
 

Oznámení o vydání Územního plánu Hlína veřejnou vyhláškou bude v souladu s ustanovením § 

25 správního řádu vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce obce Hlína a pro dálkový 

přístup na elektronické úřední desce www.obec-hlina.cz a dále na úřední desce pořizovatele 

Městského úřadu Ivančice a pro dálkový přístup na elektronické úřední desce www.ivancice.cz  

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky 

a podle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti němu podat opravný prostředek.  

 

 

 

 

……………………………………….                                …………..…………………  
               Miloš Dostalý                                                                    Jana Vašulínová 

                starosta obce                                                                    místostarostka obce  

 

 

 

…………………...........................  

          Ing. Miroslav Pacholík  

               stostarosta obce  

_____________________________________________________________________  
Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena na úředních deskách Obce Hlína a pořizovatele MěÚ Ivančice a zveřejněna 

způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu nejméně 15dnů.  

 
Vyvěšeno dne:    17.5.2018                                         Sejmuto dne:   4.6.2018 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí  

                                                                                                                                     „otisk úředního razítka“ 

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup  

Vyvěšeno dne:    17.5.2018                                         Sejmuto dne:   4.6.2018 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí  

 
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (mesto.ivancice.cz/ elektronická úřední deska www.obec-hlina.cz)  

 

http://www.obec-hlina.cz/
http://www.obec-hlina.cz/

