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OBEC TROKAVEC
Trokavec č.p.40,338 43 Mirošov

lco

í 8244122

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ozruÁrueruí

o woÁtví úzeruruíuo plÁrtu TRoKAvEc
FoRMou opRrŘeruí oeecNÉ povAHy
Zastupitelstvo obce Trokavec v souladu s ustanovením
§

173

odst. 1
č. 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
j"n
|oal"
,,správní řád''),

zákona

oznamuje,

jako věcně PřísluŠný.sPrávní orgán ve smyslu
ustanovení § 6 odst, 5 písm. c) zákona
Č, 183/2006 Sb,, o^ Územním
Plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
PozdějŠÍchPředPisŮ (dále jen ,,stavební zákon"), u.out.ou s ustanovením 171
až § 174
§
správního
řádu,

vydání Územního plánu Trokavec.
Územní plán Trokavec, který vydalo jako opatření obecné povahy
ó.1l2o22 Zastupitelstvo
obce Trokavec na veřejném zasedání dne 12. g. 2022 usnesením
č.3, se týká všech
PozemkŮ a staveb ve sPrávním územíobce Trokavec a doručuje se všem tyzickým

a právnickým osobám, které jím mohou být dotčeny na svých právech.

Územní

Trokavec, je

Plán
zveřejněn na internetových stránkách obce Trokavec vóetně jeho
odŮvodněnÍ, Je kdisPozici každ-émuk nahlédnutí na Obecním
úřadu Trokavec po dobu 15
dnů ode dne vyvěšenítohoto oznámení na úřední desce obecního
úřadu Trokavec.

Územní plán Trokavec nabývá vsouladu s ustanovením 173
odst. 1 správního řádu
§
na úřední desce obecního

ÚČinnosti
.Patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky
úřadu Trokavec.

Po nabytí ÚČinnosti se dle § 165 stavebního zákonaÚzemni plán Trokavec
včetně dokladů
o Pořizování ukládá u obce Trokavec a opatřený záznamem
o účinnostibude poskytnut

il/ěstskému Úřadu RokYcany,
.odboru stavg9nímÚ, a Krajskému úřadu plzeňského kraje,
odboru regionálního rozvoje. Územní plán Trokavec a infbrmace o
tom, kde je možnédo
Územního Plánu a jeho dokladové části nahlížetbudou zveřejněny
na internetových
stránkách Pořizovatele tj tvlěstského úřadu Rokycany, odboru stavebního,
www.roky cany.cz.
Poučení:

Dle

§

173 odst.2 sPrávního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat
opravný

prostředek,

V Trokavci dne 12. 9,2022
[Martin Klouda

starostka obce

trry

štefan Hrčák
místostarosta obce

