
Obec Jeníkov, Jeníkov 7, 539 01 Hlinsko 
Číslo jednací: 098/20/TČe             V Jeníkově dne 13.2.2020 

 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

O Z N Á M E N Í 

vydání Změny č.1 Územního plánu Jeníkov 
 

Zastupitelstvo obce Jeníkov jako příslušný orgán podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, 

za použití § 43 odst. 4, § 54 odst. 2, § 55 odst. 6 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 

vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a § 171 až 174 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád na svém veřejném zasedání dne 12.2.2020 

v y d a l o  

Změnu č.1 Územního plánu Jeníkov 
Pořízení této změny bylo vyvoláno požadavky o změnu využití území tří funkčních ploch 

podle schválené Zprávy o uplatňování Územního plánu (ÚP) Jeníkov, obsahující zadání 

Změny č. 1 Územního plánu Jeníkov. Dále byly provedeny změny stabilizovaných ploch 

v souladu s informacemi o pozemcích v katastru nemovitostí dle druhu pozemku a způsobu 

využití v nezastavěném území po obnovení katastrálního operátu k. ú. Jeníkov u Hlinska 

na digitalizovanou katastrální mapu. Ve změně byla provedena aktualizace zastavěného území 

dle skutečného stavu v území a změna č. 1 byla zpracována nad aktuálním mapovým 

podkladem. 

Změnou č. 1 je zachována stávající urbanistická koncepce obce. 

Změna č. 1 ÚP Jeníkov vydaná formou opatření obecné povahy se týká všech vlastníků 

pozemků a staveb ve správním území obce Jeníkov dotčených Změnou č. 1 ÚP Jeníkov. 

Do Změny č. 1 Územního plánu Jeníkov může dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu a 

v souladu s § 165 stavebního zákona každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření 

obecné povahy vydal. Do Změny č. 1 Územního plánu Jeníkov a úplného znění Územního 

plánu Jeníkov po změně č. 1 je možné nahlédnout v listinné podobě na Obecním úřadě 

Jeníkov a Městském úřadě Hlinsko, stavební úřad – úsek územního plánování a GIS a na 

internetových stránkách města Hlinska na adrese http://www.hlinsko.cz/mestsky-

urad/uzemni-planovani/platne-dokumenty-up pod obcí Jeníkov. 

Změna č.1 Územního plánu Jeníkov (vystavena současně s úplným zněním Územního plánu 

Jeníkov po změně č. 1), vydaná formou opatření obecné povahy nabývá podle § 173 odst. 1 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné 

vyhlášky dne 28.2.2020. Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Obecního 

úřadu Jeníkov a Městského úřadu Hlinsko.  

Poučení: 

Proti Změně č.1 Územního plánu Jeníkov vydané formou opatření obecné povahy nelze podat 

opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). 

 

 

 

         ………...………………………… 

                         Tomáš Černý  

                    starosta obce Jeníkov 

 

 

Vyvěšeno dne: 13.2.2020         Sejmuto dne: 2.3.2020 
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