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Záznam o účinnosti 
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Usnesením č.: XV/1 

Datum nabytí účinnosti územního plánu  
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Městský úřad Bučovice 
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Oprávněná úřední osoba pořizovatele: 
Ing. Kateřina Trtílková  

Podpis: Ing. Kateřina Trtílková, v. r.  



Městys Brankovice 
Náměstí 101, 683 32 Brankovice 
04.08.2021 

 

Zastupitelstvo městyse Brankovice příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za 

použití § 43 odst. 4 a dle § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 

územně plánovací činnosti, § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve 

znění pozdějších předpisů,   

 

vydává 

Územní plán Brankovice 
 

opatřením obecné povahy (dále jen „OOP“), jehož součástí je projednaná územně plánovací 

dokumentace  Územní  plán Brankovice zahrnující: 

Textovou část /obsah dle části I. bodu (1) a (2) přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů/ je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 1.  

Grafická část územního plánu /obsah dle části I. bodu (4) přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů/ je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 2. 

Funkci hlavního výkresu ve smyslu požadavku dle části I. bodu (4) písm. b) přílohy  č. 7 k vyhlášce 

č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů plní výkres č. 2. 

 

Odůvodnění 

 

Textovou část odůvodnění /obsah dle části II. bodu (1) přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb./ je 

nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 3.  

Grafická část odůvodnění /obsah dle části II. bodu (2) přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb./ je 

nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 4.  

 

 

 

 



Postup při pořízení  Územního plánu Brankovice  je popsán v příloze č. 3 – Textové části Odůvodnění  

Územního plánu Brankovice – Postup při pořízení.    

Výsledek přezkoumání Návrhu Územního plánu Brankovice dle ustanovení § 53 odst. 4 a 5 

stavebního zákona /obsah dle části II. bodu (1) přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů/ je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 3 Textové 

části Odůvodnění územního plánu.  

Vyhodnocení připomínek uplatněných ve veřejném projednání Územního plánu Brankovice: 

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 26. 05. 2021 mohl každý uplatnit své 

připomínky k Návrhu Územního plánu Brankovice. Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné 

připomínky.  

 

Rozhodnutí o námitkách uplatněných ve veřejném projednání Návrhu Územního plánu Brankovice: 

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 26.05.2021 mohli vlastníci pozemků a staveb  

dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti podat proti Návrhu Územního 

plánu Brankovice  námitky. Ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné námitky.  

 

Zrušovací ustanovení 

Ve smyslu ustanovení § 188 odst. 1 stavebního zákona nabytím účinnosti tohoto OOP  –  Územní plán 

Brankovice, pozbývá účinnosti původní Územní plán Brankovice vydaný dne 30. 01. 2006. 

 

 

Poučení:  

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu každý 

nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. 

Proti  Územnímu plánu Brankovice, vydaného formou opatření obecné povahy,  nelze dle ustanovení 

§ 173 odst. 2 správního řádu   podat opravný prostředek. 

 

 

Ing. Vladimír Procházka, v.r. Pavel  Láníček, v.r. 
          starosta  místostarosta  
 
 
 
 
 
 
Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy: 
Příloha č. 1 -  Textová  část Územního plánu Brankovice  
Příloha č. 2 -  Grafická část Územního plánu Brankovice  
Příloha č. 3 -  Textová  část odůvodnění  Územního plánu Brankovice 
Příloha č. 4 -  Grafická část odůvodnění Územního plánu Brankovice 


