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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Nové Město nad Metují, odbor výstavby a regionálního rozvoje, jako příslušný úřad
územního plánování podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“),
oznamuje
v souladu s § 25 odst. 2 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“)
opatření obecné povahy

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MEZILESÍ,
které bylo vydáno v souladu s § 6 odst. 2 písm. c), § 43 odst. 4 a § 54 stavebního zákona ve
spojení s § 171 a následujících správního řádu usnesením Zastupitelstva obce Mezilesí ze dne
2. 3. 2016.
Současně v souladu s § 172 odst. 2 správního řádu a § 20 odst. 2 stavebního zákona úřad
územního plánování oznamuje, že vzhledem k rozsahu není možno opatření obecné povahy
zveřejnit v úplném znění na úřední desce. Úplné znění opatření obecné povahy je k dispozici na
Městském úřadu Nové Město nad Metují, Odboru výstavby a regionálního rozvoje, náměstí
Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují a na Obecním úřadu Mezilesí, Mezilesí 89, 549 23
Mezilesí.
Opatření obecné povahy je současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na
webových stránkách Městského úřadu Nové Město nad Metují www.novemestonm.cz v sekci
Územní plánování ˃ Územní plány obcí.
Toto oznámení se v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu vyvěšuje na úřední desce Městského
úřadu Nového Města nad Metují a na úřední desce Obecního úřadu Mezilesí.
Podle § 173 odst. 1 opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení
této veřejné vyhlášky.
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Proti opatření obecné povahy Změně č. 1 územního plánu Mezilesí nelze podle § 173 odst. 2
správního řádu podat opravný prostředek.
Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze podle § 174 odst. 2 správního řádu
posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od
účinnosti opatření.
V souladu s § 101b zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších
předpisů, lze do 3 let ode dne nabytí účinnosti opatření obecné povahy podat návrh na zrušení
opatření obecné povahy nebo jeho části soudem.

Mgr. Adam Balcar
referent Odboru výstavby a regionálního rozvoje

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 30 dnů. Po uplynutí této lhůty musí být vrácena zpět Městskému
úřadu Nové Město nad Metují, Odboru výstavby a regionálního rozvoje.
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