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Obec Malíč 
Obecní úřad Malíč, Malíč 12, 412 01 Litoměřice 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
Doručení Územního plánu Malíč 

 

Obec Malíč, tímto oznamuje, že Zastupitelstvo obce Malíč příslušné podle ustanovení § 6 

odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a 

přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášek č. 458/2012 

Sb. a 13/2018 Sb., § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, vydalo ve smyslu § 54 odst. 2 stavebního zákona Územní plán 

Malíč formou opatření obecné povahy, a sice usnesením Zastupitelstva obce Malíč č. 1/2020 

ze dne 19. 2. 2020. 

 

Územní plán Malíč pořídil Městský úřad Litoměřice, odbor územního rozvoje jako úřad 

územního plánování příslušný ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona. 

 

Opatření obecné povahy obsahující odůvodnění včetně jeho příloh je v souladu s ustanovením  

§ 173 odst. 1 zákona 500/2004 Sb., správního řád, ve znění pozdějších předpisů zveřejněno na 

webových stránkách obce Malíč http://www.malic.cz/, s tím že do tištěného opatření obecné 

povahy může každý nahlédnout na Obecním úřadě Malíč v jeho úředních hodinách. 

 

Samostatně je tato veřejná vyhláška zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Malíč. 

 

Územní plán Malíč vydaný formou opatření obecné povahy nabývá v souladu s § 173 odst. 1 

správního řádu účinnosti 15. dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky. 

  

Proti Územnímu plánu Malíč vydaným formou opatření obecné povahy nelze podat v souladu 

s § 173 odst. 2 správního řádu opravný prostředek. 

 

 

 

 

 

 ............................................... 

  Ing. Jindřich Müller 

 starosta obce Malíč 

 

http://www.malic.cz/
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Obec Malíč 
Obecní úřad Malíč, Malíč 12, 412 01 Litoměřice 

 

Tato veřejná vyhláška se v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu zveřejňuje též 

způsobem umožňujícím dálkový přístup – na elektronické úřední desce Obecního úřadu 

Malíč. 

 

Vyvěšeno, dne:  ……………   Sejmuto, dne:   ……………  

 

 

 

 

 


