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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Odbor regionálního rozvoje MěÚ Týn nad Vltavou (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování
příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), pořídil na základě usnesení Zastupitelstva obce Bečice ze dne
27.4.2020 Změnu č. 1 územního plánu Bečice (dále jen „Změna č. 1“) ve zkráceném postupu pořizování
v souladu s ust. § 55a stavebního zákona. V souladu s ust. § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor regionálního rozvoje oznamuje, že

Zastupitelstvo obce Bečice dne 24.5.2021
vydalo

Změnu č. 1 územního plánu Bečice
v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona. Změna č. 1 vydaná formou opatření obecné povahy –
obsahuje výrok, odůvodnění + grafickou část.
Vydaná Změna č. 1 včetně Úplného znění územního plánu Bečice po vydané změně č. 1 je vzhledem ke
svému rozsahu zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup na úřední desce na webové adrese
www.tnv.cz a www.obecbecice.cz .
S kompletním obsahem Změny č. 1 včetně Úplného znění územního plánu Bečice po vydané změně č. 1
se lze seznámit u pořizovatele na Městském úřadě Týn nad Vltavou, odboru regionálního rozvoje –
úřadu územního plánování, nám. Míru 2, Týn nad Vltavou, kde bude dokumentace připravena
k nahlédnutí a na Obecním úřadě Bečice po telefonické dohodě.
V souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu opatření obecné povahy – Změna č. 1 nabývá
účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky (vyvěšení 10.6.2021, nabytí účinnosti
25.6.2021).
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Poučení:
Proti Změně č. 1 vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Ing. TRČA Libor
Vedoucí odboru

Otisk úředního razítka

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce, nejpozději od 10.6.2021 do 25.6.2021 včetně.
Veřejná vyhláška se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup (§ 25 odst. 2 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád). Úplné zveřejnění je na internetové adrese www.tnv.cz a www.obecbecice.cz pod
odkazem úřední deska. Patnáctým dnem po dni vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
Obec, která změnu ÚP pořizuje
1. Obec Bečice, IDDS: g6zefu2
sídlo: Bečice č.p. 21, 375 01 Týn nad Vltavou 1

2. Město Týn nad Vltavou, úřední deska, náměstí Míru č.p. 2, 375 01 Týn nad Vltavou 1

