
O B E C   O B Ě D O V I C E 
Obědovice 15, 503 51 Chlumec nad Cidlinou 

 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 
Zastupitelstvo obce Obědovice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen: stavební zákon) 

o z n a m u j e  

v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen: správní řád) 

vydání  

opatření obecné povahy : Změna č. 1 Územního plánu Obědovice 

Změnu č. 1 Územního plánu Obědovice vydalo Zastupitelstvo obce Obědovice v souladu 
s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona, za použití § 171 a následujících správního řádu, 
kterou se mění Územní plán Obědovice, který nabyl účinnosti 21. 3. 2015. 

ZMĚNA Č. 1  se skládá z textové a grafické části: 

Textová část Změny č. 1  
I – Grafická část 

I.2.A Výkres základního členění území    1:5000  
I.2.B Hlavní výkres        1:5000  
I.2.C. Veřejná infrastruktura – dopravní a technická   1:5000 
I.2.D. Výkres veřejně prospěšných staveb , opatření a asanací 1:5000 

ODŮVODNĚNÍ  ZMĚNY Č. 1  se skládá z textové části a grafické části 
II – Grafická část 

 II.2.A  Koordinační výkres      1: 5 000 
II.2.C  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu   1: 5 000 

Příloha  odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Obědovice - Text UP s vyznačením změn (srovnávací text)
  

 

 

Zastupitelstvo Obce Obědovice současně oznamuje, že Magistrát města Hradec Králové, odbor 
hlavního architekta, jako úřad územního plánování dle ustanovení § 6 odst. 1 stavebního zákona, 
který je příslušným pořizovatelem, zajistil ve smyslu ustanovení § 55 odst. 5 stavebního zákona 
vyhotovení územního plánu zahrnující úplné znění po vydání jeho Změny -  

Územní plán Obědovice - úplné znění po vydání Změny č. 1 
   

Opatření obecné povahy „Změna č. 1 Územního plánu Obědovice“ a úplné znění Územního plánu 
Obědovice po vydání jeho Změny č. 1 (dále jen ÚP Obědovice) se týká všech vlastníků pozemků a 
staveb v katastrálním území Obědovice, dotčených řešením Změny č. 1 a úplného znění UP 
Obědovice. Základní údaje o obsahu opatření obecné povahy jsou zveřejněny na úředních deskách 
Obecního úřadu Obědovice a Magistrátu města Hradec Králové. Celý obsah opatření obecné povahy 
je také k nahlédnutí na webových stránkách www.hradeckralove.org. (úřad, odbory magistrátu, 
odbor hlavního architekta, územní plány obcí) 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hradeckralove.org/


 

Poučení: 

Proti Změně č. 1 Územního plánu Obědovice, vydané formou opatření obecné povahy nelze 
podle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.  

Opatření obecné povahy tj. „Změna č. 1 Územního plánu Obědovice“, ve smyslu ustanovení § 55c 
stavebního zákona, nabývá účinnosti dnem doručení této veřejné vyhlášky s oznámením o 
vydání opatření obecné povahy a o vyhotovení úplného znění Územního plánu Obědovice po 
vydání Změny č.1 (podle ustanovení § 173 odst.1 správního řádu) – tj. patnáctým dnem po dni 
vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce obce Obědovice.  

Úplné znění ÚP Obědovice po vydání jeho Změny č.1 bude, ve smyslu ustanovení § 165 
stavebního zákona, poskytnuto Magistrátu města Hradec Králové (úřad územního plánování  a 
stavební úřad) a Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje. 

Opatření obecné povahy tj., UP Obědovice - úplné znění ÚP Obědovice po vydání Změny č.1 bude 
po nabytí účinnosti uloženo na Obecním úřadu Obědovice, na Magistrátu města Hradec Králové 
(úřad územního plánování.) a na webových stránkách www.hradeckralove.org. 

Podle tohoto opatření obecné povahy se postupuje při rozhodování v území podle stavebního 
zákona a dalších právních předpisů. 

 

    
 
 
 
 
 

razítko obce 
                                                
………………………………......................................................................................................... 
David Kulda                                            Ing. Petr Klapka                                   
místostarosta obce                                                starosta obce   
  
 

 

 

 
 
Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce a též způsobem umožňujícím 
dálkový přístup.  

 

Vyvěšeno na veřejné i elektronické úřední desce:  
 

Vyvěšeno dne: 21.12.2021                 

Sejmuto dne: ....................................  
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky na veřejné i elektronické 
úřední desce.  


