
     Městys Brankovice 
Náměstí 101, 683 32 Brankovice 

Veřejná vyhláška 

Oznámení o vydání opatření obecné povahy č. 01/2021 

Zastupitelstvo městyse Brankovice,  jako příslušný správní orgán v souladu s ustanovením § 5 odst. 6 

písm. c) a § 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů,  

oznamuje 

podle § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,  

vydání opatření obecné povahy č. 01/2021 o vydání  Územního plánu 

Brankovice 

Územní plán Brankovice byl na žádost městyse pořízen Odborem územního plánování, rozvoje a 

investic Městského úřadu Bučovice v souladu s § 44 až 54 stavebního zákona a podle § 171 až 174 

zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.  Územní plán Brankovice byl pořízen v rozsahu schváleného 

Zadání  Územního plánu Brankovice. O vydání  Územního plánu Brankovice formou opatření obecné 

povahy č.  01/2021  rozhodlo Zastupitelstvo  městyse Brankovice  

Usnesením  č. XV/1  ze dne 04.08.2021.  

Do  Územního plánu Brankovice vydaného formou opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může 

každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal, tj. na Úřadu městyse 

Brankovice a dále na úřadu územního plánování, kterým je Odbor územního plánování, rozvoje a 

investic Městského úřadu Bučovice, Jiráskova 502, 685 01 Bučovice, zejména v úředních dny pondělí a 

středa 8:00 - 17:00, jinak dle telefonické dohody. 

Opatření obecné povahy, včetně odůvodnění, je rovněž zveřejněno na webových stránkách městyse 

Brankovice  www.oubrankovice.eu  a na webových stránkách Městského úřadu Bučovice 

www.bucovice.cz 

Toto oznámení je vyvěšeno podobu patnácti dnů na úřední desce ÚM Brankovice a MÚ Bučovice. 

Poučení: 

Proti územnímu plánu vydanému opatřením obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§173 

odst. 2 správního řádu). 

 
Ing. Vladimír Procházka, v. r. Pavel Láníček, v. r. 
starosta městyse        místostarosta městyse 
 

Oznámení musí být vyvěšeno nejméně 15 dní 

Na úřední desce:  Na elektronické úřední desce: 
Vyvěšeno: Vyvěšeno:  
 
Sejmuto:  Sejmuto: 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí 


