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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2017 

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ OBCE  
JINDŘICHOVICE POD SMRKERM 

Zastupitelstvo obce Jindřichovice pod Smrkem v souladu s ustanovenıḿ § 173 zákona č. 
500/2004 Sb., správnı́ řád, ve zněnı́ pozdějšı́ch předpisů (dále jen „správnı́ řád“) 

oznamuje, 

že na svém zasedánı́ dne 27. 4. 2017, usnesenı́m č. 2/2017 
 

jako přı́slušný správnı́ orgán ve smyslu ustanovenı́ § 6 odst. 6 pı́sm. a) zákona č. 

183/2006 Sb., o územnı́m plánovánı́ a stavebnı́m řádu, v platném zněnı́ (dále jen 

„stavebnı́ zákon“), v souladu s §171 až §174 zákona č. 500/2004 Sb., správnı́ řád, 

v platném zněnı́  

 

vydalo 
 

Opatření obecné povahy č. 1/2017 

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ OBCE  
JINDŘICHOVICE POD SMRKERM 

V souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu nabývá opatření obecné povahy č. 

1/2017, tj. Vymezení zastavěného území obce Jindřichovice pod Smrkem účinnosti patnác-
tým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.  

Po dobu vyvěšení této písemnosti na úřední desce obce Jindřichovice pod Smrkem, bude písem-
nost zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce obce 

Jindřichovice pod Smrkem, umístěné na internetové adrese: 
http://www.jindrichovice.cz/cs/web/obec/obecni-urad/uredni-deska/. 

Do opatření obecné povahy č. 1/2017 a jeho odůvodnění, může každý dle ustanovení § 173 odst. 
1 správního řádu, nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal, tj.: 

- na Obecním úřadu Jindřichovice pod Smrkem, na adrese: Jindřichovice 245, v kanceláři staros-
ty obce, nebo 

v elektronické podobě na webových stránkách města Frýdlant: http://www.mesto-
frydlant.cz/cs/obcan/podpora-podnikani/uzemni-planovani/uzemni-plany.html, pod obcí Jin-

dřichovice pod Smrkem, jako „Vymezení zastavěného území obce Jindřichovice pod Smr-
kem_2017“. 

 



 

 

Poučení:  
Dle ustanovení § 173 správního řádu, nelze proti opatření obecné povahy podat opravný 
prostředek. 

 
 
 
Otisk úředního razítka Pavel Novotný 
 starosta obce 
 Jindřichovice pod Smrkem 
 
 
 
 
 
Tato veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce po dobu 15 dnů a byla zveřejněna způsobem umož-
ňujícím dálkový přístup. 
 
 
 
vyvěšeno dne:     28. 04. 2017      sejmuto dne:   15. 05. 2017 

 
___________________________________________________________________________ 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje úplné vyvěšení a sejmutí vyhlášky dle ustanovení § 25 odst. 2, zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád. 

 
 
Obdrží: 
Účastníci řízení veřejnou vyhláškou  
veřejnost 
 
Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí: 
Obecní úřad Jindřichovice pod Smrkem, Jindřichovice 245, 463 65 Nové Město pod Smrkem 
 
 


