
 

Obec Křižanovice, Křižanovice 7, 538 21  Slatiňany 

 
Č.j.: CR 054282/2022 ÚPR/ZH           V Křižanovicích, 4. 7. 2022 

 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

OZNÁMENÍ 

 

VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘIŽANOVICE 

 

 
Zastupitelstvo obce Křižanovice jako příslušný orgán podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za 

použití ustanovení § 54 a § 55c ve spojení s § 13, přílohou č. 7 vyhlášky 500/2006 Sb., o územně 

analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a § 

171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád na svém veřejném zasedání dne 23. 6. 2022  

vydalo 

Změnu č.1 územního plánu Křižanovice 

 
formou opatření obecné povahy v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona. Dle § 172 odst. 2 správního řádu 

je opatření obecné povahy včetně odůvodnění a úplného znění po změně č.1 ÚP Křižanovice zveřejněno 

způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.chrudim.eu, v sekci Město a úřad > Odbory MěÚ > Odbor 

územního plánování a reg. rozvoje > Dokumenty). Územní plán obsahuje grafickou a textovou část.  

Textová část (ve formátu A4) 

Grafická část:       · Výkres základního členění území  

· Hlavní výkres  

 

Odůvodnění změny č. 1 ÚP Křižanovice obsahuje textovou i grafickou část. 

 

Textová část odůvodnění  (ve formátu A4) 

Grafická část odůvodnění:         · Koordinační výkres  

· Koordinační výkres - legenda 

· Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  

· Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - legenda 

 

 

Poučení: 

Proti změně č.1 ÚP Křižanovice, vydaného formou opatření obecné povahy, nelze v souladu s § 173 odst. 2 

správního řádu podat opravný prostředek. V souladu s § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření 

obecné povahy s právními předpisy posoudit v přezkumném řízení.  

Změna č.1 územního plánu Křižanovice  nabývá dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu účinnosti 
patnáctým dnem po dni vyvěšení na úřední desce.  

 

 

 

…………………………………    ……………………………… 

Jaroslav Janeček v. r., místostarosta                  MVDr. Michal Vodrážka v. r., starosta  

 

 

 

 

Vyvěšeno: 4.7.2022      Sejmuto:  
 

http://www.chrudim.eu/mesto-a-urad/ms-51/p1=51
http://www.chrudim.eu/odbory-meu/ms-1075/p1=1075
http://www.chrudim.eu/dokumenty/ds-1103/p1=1674

