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V E Ř E J N Á    V Y H L Á Š K A 
 

Oznámení o vydání Změny č. 4 územního plánu Hamry nad Sázavou 
 

Oznámení zveřejnění Změny č. 4 územního plánu Hamry nad Sázavou 
 a Úplného znění Územního plánu Hamry nad Sázavou po této změně 

 
Zastupitelstvo obce Hamry nad Sázavou jako příslušný orgán podle § 6 odst. 5 zákona  
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění 
pozdějších předpisů  

oznamuje, 
 
že Zastupitelstvo obce Hamry nad Sázavou jako příslušný správní orgán ve smyslu § 6 
odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 1 stavebního 
zákona a v souladu s § 171 až 174 správního řádu na svém zasedání dne 9.9.2022     
usnesením č. 5  rozhodlo o  

vydání 
Změny č. 4 územního plánu Hamry nad Sázavou 

formou opatření obecné povahy. 
 
V souladu s § 55 odst. 7 stavebního zákona zastupitelstvo obce dále oznamuje  
 

zveřejnění 
Změny č. 4 územního plánu Hamry nad Sázavou a  

Úplného znění Územního plánu Hamry nad Sázavou po této změně.  
 
Vzhledem k rozsahu dokumentace vydané Změny č. 4 územního plánu Hamry nad 
Sázavou (dále jen Změna č. 4 ÚP) a dokumentace Úplného znění Územního plánu Hamry 
nad Sázavou po vydání změny č. 4 (dále jen Úplné znění ÚP) není možno tyto 
dokumentace kompletně zveřejnit na úřední desce Obecního úřadu Hamry nad Sázavou.  
 
Obecní úřad Hamry nad Sázavou v souladu s § 20 odst. 2 stavebního zákona, § 173 odst. 
1 správního řádu a v souladu s § 165 stavebního zákona oznamuje, že každý může do 
Změny č. 4 ÚP, odůvodnění, dokladové dokumentace a Úplného znění ÚP nahlédnout u 
správního úřadu, který opatření obecné povahy vydal, tj. v listinné podobě na Obecním 
úřadu Hamry nad Sázavou a na Městském úřadě Žďár nad Sázavou, odboru stavebním a 
územního plánování, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou a dále na internetových stránkách 
obce:   https://www.hamryns.cz/o-obci/uzemni-plan-obce/ 

https://www.hamryns.cz/o-obci/uzemni-plan-obce/


 
 
a na stránkách města: www.zdarns.cz, Město → Z obcí ve správním obvodu → Územní 
plán Hamry nad Sázavou → Úplné znění územního plánu po vydání Změny č. 4.  

http://www.zdarns.cz/mesto-zdar/z-obci-ve-spravnim-obvodu/ 
 
 
V souladu s § 55 odst.7 stavebního zákona nabývá Změna č. 4 ÚP účinnosti dnem 
doručení této změny a úplného znění po této změně veřejnou vyhláškou. Dle § 25 odst. 3 
správního řádu se písemnost doručovaná veřejnou vyhláškou považuje za doručenou 
patnáctým dnem po vyvěšení.  
Dále bude veřejná vyhláška vyvěšena na úřední desce Městského úřadu ve Žďáru nad 
Sázavou.  
 
Úplné znění ÚP Hamry nad Sázavou opatřené záznamem o účinnosti bude poskytnuto 
stavebnímu úřadu Žďár nad Sázavou a Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru 
územního plánování a stavebního řádu. 
 
 
 

 

http://www.zdarns.cz/mesto-zdar/z-obci-ve-spravnim-obvodu/

