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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Městský úřad Třebíč, oddělení Úřad územního plánování jako pořizovatel Územního plánu Mikulovice, 
zmocněný dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
v platném znění (dále jen „stavební zákon“), podle § 173 odst. 1 zákona č. 500/2006 Sb., správní řád, 
v platném znění (dále jen „správní řád“), oznamuje vydání 
 

opatření obecné povahy – Územního plánu Mikulovice. 
 

Zastupitelstvo obce Mikulovice, příslušné podle § 6 odst. 5 písmene c) stavebního zákona, 
v samostatné působnosti  
 

vydalo Územní plán Mikulovice v pátek 6. března 2015. 
 

Územní plán Mikulovice stanoví (mimo jiných) základní koncepci rozvoje území, ochranu jeho hodnot, 
urbanistickou koncepci, koncepci uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Pořizuje se  
pro celé správní území obce Mikulovice (katastrální území Mikulovice). Obec Mikulovice doposud 
nemá pro své správní území žádnou jinou územně plánovací dokumentaci. 
 

Vzhledem k rozsahu dokumentace není možné vyvěsit na úřední desce úplné znění opatření obecné 
povahy o Územním plánu Mikulovice. Do úplného znění je možné nahlédnout:  
• na webové stránce http://www.trebic.cz (vlevo dole rámeček: Podnikatel/Územní plán/Územně 

plánovací dokumentace obcí/Mikulovice); 
• na oddělení Úřad územního plánování Městského úřadu Třebíč; 
• na Obecním úřadu Mikulovice. 
 

Poučení: Územní plán nelze změnit rozhodnutím podle § 97 odst. 3 správního řádu. Proti opatření 
obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. Soulad opatření 
obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení, které musí být zahájeno 
nejpozději do tří let od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.  V souladu s ustanovením  
§ 173 odst. 1 správního řádu nabyde opatření obecné povahy účinnosti patnáctým dnem  
po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desku, správního orgánu, který opatření obecné povahy 
vydal.  
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