
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OBEC ČÍMICE 
 

Obec Čímice, 342 01 Sušice 

 
Č.j. OUČI-  094      /2021                                                                                     V Čímicích dne  23.dubna 2021 
 

Změna č. 2 územního plánu Čímice 
 

Zastupitelstvo obce Čímice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále „stavební zákon“) za 
použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů a dále § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů 
 

vydává 
 

Změnu č. 2 územního plánu Čímice (dále též „změna č. 2 ÚP“) 
 

Textová část změny č. 2 ÚP 
 

1. Odůvodnění změny č. 2 ÚP 
2. Výroková část změny č. 2 ÚP 
3. Souhrnný text s vyznačením změn změny číslo 2 ÚP 
4. Úplné znění po vydání změny č. 2 ÚP 

 
 
Grafická část změny č. 2 ÚP 
 

1. Výkres základního členění územní změny č. 2 ÚP                                                1:5000 
        Výkres základního členění území – úplné znění po vydání změny č. 2 ÚP       1:5000 
2. Hlavní výkres-změna č.2 ÚP                                                                                      1:5000  
       Hlavní výkres – úplné znění po vydání změny číslo 2 ÚP                                     1:5000 
3. Výkres VPS a VPO a ASANACÍ – úplné znění po vydání změna č.2 ÚP               1:5000 
4. Koordinační výkres změna č. 2 ÚP                                                                           1:5000 
       Koordinační výkres – úplné znění po vydání změny č. 2 ÚP 
5. Výkres předpokládaných záborů ZFP změna č.2 ÚP 

 
Poučení : 
 
Proti územnímu plánu Čímice vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný 
prostředek ( §173 odst. 2 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů).  
 
 
 
………………………………………….                                                                …………………………………………………….. 
Ján Marinčin                                                                                           Mgr. Josef Jeřábek 
místostarosta                                                                                         starosta 



 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
Úřední deska : 
 
Vyvěšeno dne : 23.04.2021                                                       Sejmuto dne : …………………………… 
 
 
 
Dálkový přístup: 
 
Vyvěšeno dne :                                                                             Sejmuto dne : …………………………… 
 
 
 
 
 
Vzhledem k rozsáhlému obsahu změny č. 2 Územního plánu Čímice je možno se podrobně seznámit 
s obsahem Územního plánu na Obecním úřadu Čímice, popřípadě na webových stránkách obce 
Čímice.             


