
Obec Těšany, Těšany 214, 664 54 Těšany 
Číslo jednací:       V Těšanech dne:  

 

Zastupitelstvo obce Těšany příslušné podle § 6 odst. 5) písmena c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu v platném znění (stavebního zákona) za použití § 43 odst. 4), § 54 odst. 2) 

stavebního zákona, dále § 171, § 173 a § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a § 13 

a přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění 

 

vydává 
změnu č. II územního plánu Těšany účinného od 31.10.2012 obsahující: 

 

 textovou část změny č. II územního plánu Těšany ozn. jako BLOK I – ZMĚNA Č.II ÚZEMNÍHO 

PLÁNU TĚŠANY, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č.1 

 grafickou část změny č. II územního plánu Těšany, která je tvořena výkresy: 

1a  TĚŠANY - ZMĚNA Č.II ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚŠANY Výkres základního členění území  

1b  TĚŠANY - ZMĚNA Č.II ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚŠANY Hlavní výkres  

která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č.2 
 

Odůvodnění 
Odůvodnění změny č. II územního plánu Těšany obsahuje: 

 textovou část odůvodnění změny č. II územního plánu Těšany ozn. jako BLOK II – ODŮVODNĚNÍ 

ZMĚNY Č.II ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚŠANY, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné 

povahy jako příloha č.1 

 grafickou část odůvodnění změny č. II územního plánu Těšany, která je tvořena výkresy: 

 2a  TĚŠANY - ZMĚNA Č.II ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚŠANY Koordinační výkres která je nedílnou 

součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č.2 

 

Poučení: 
Proti opatření obecní povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný 

prostředek. V souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu a § 55c stavebního zákona nabývá 

změna č. II územního plánu Těšany účinnosti dnem doručení veřejné vyhlášky, kterou se doručuje a též 

dnem doručení veřejné vyhlášky, kterou se doručuje úplné znění územního plánu po této změně.  

 

 

 

 

 

...................................... ................................ 

Ing. Miroslav Zborovský Pavel Dosoudil 

starostka razítko obce místostarosta 

 

 

 

 

Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí opatření obecné povahy:  
Příloha č.1 

 Textová část změny č. II územního plánu Těšany včetně jejího odůvodnění tvořená částmi BLOK I 

– ZMĚNA Č.II ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚŠANY a BLOK II – ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.II 

ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚŠANY 

Příloha č.2 

  Grafická část změny č. II územního plánu Těšany včetně jejího odůvodnění tvořená výkresy  
1a  TĚŠANY - ZMĚNA Č.II ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚŠANY Výkres základního členění území  

1b  TĚŠANY - ZMĚNA Č.II ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚŠANY Hlavní výkres  

        2a  TĚŠANY - ZMĚNA Č.II ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚŠANY Koordinační výkres 

 


