
Město Mladá Vožice 
Žižkovo náměstí č.p.80 391 43 Mladá Vožice 

 
 

Veřejná vyhláška 
 

Zastupitelstvo města Mladá Vožice, 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 ustanovení §43 odst. 4 a §55 odst.3 stavebního zákona, §§171-
174 zákona č.500/2004 Sb.,správní řád, v platném znění, §13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 
500/2006 Sb., o územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti 

 

v y d á v á 
opatřením obecné povahy 

 

Změnu č.1  Územního plánu Mladá Vožice, 
 
kterou se mění Územní plán Mladá Vožice vydaný zastupitelstvem města opatřením obecné 
povahy dne 19.10.2009  s účinností ode dne 6.11.2009  
 
 
Změna č.1 Územního plánu Mladá Vožice obsahuje: 
 

Výrok 
A. Textová část  - v rozsahu měněných částí, 35 stran A4 
B. Grafická část je zpracována v rozsahu měněných částí 

A.1 Výkres základního členění území (N1a, N1b)  v měřítku 1:5 000 
A.2 Hlavní výkres (N2a, N2b) v měřítku 1:5 000 
A.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (N3a, N3b) 1:5 000 

 
 

Odůvodnění 
C. Textová část – 52 stran A4 
D. Grafická část je zpracována v rozsahu měněných částí 

D.1 Koordinační výkres (O1a, O1b) v měřítku 1:5 000 
D.2 Výkres širších vztahů (O1) v měřítku 1:25 000) 
D.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (O3) v měřítku 1:5 000 
 

E. Příloha odůvodnění – srovnávací text s označením změn 
 
 
 

 



 
 

Poučení 
 
Proti změně č.1 územního plánu Mladá Vožice vydané formou opatření obecné povahy nelze 
podat opravný prostředek (§173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů) 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že s ohledem na rozsah návrhu, jej není možno zveřejnit na úřední 
desce v úplném znění, sdělujeme v souladu s ustanovením §172 odst. 2 správního řádu, že 
je možné do změny č.1 Územního plánu Mladá Vožice nahlédnout: 
u pořizovatele – MěÚ Tábor, odbor rozvoje, Žižkovo nám. 2.patro, č. dveří 307  
a na Městském úřadu Mladá Vožice. 
Změna č.1 územního plánu Mladá Vožice včetně úplného znění územního plánu po této 

změně je zveřejněna na internetové adrese pořizovatele http://www.taborcz.eu/zmena-c-1-

uzemniho-planu-mlada-vozice/d-44199/p1=66234 a na internetových stránkách města Mladá 

Vožice  https://www.mu-vozice.cz/2000/09/26/plan-rozvoje-mesta/  

 

 

 

 

 

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

 Václav Slabý      Mgr. Jaroslav Větrovský 

 místostarosta města     starosta města 

 

 

 

 

Nabytí účinnosti 

Změnu č.1 územního plánu Mladá Vožice a úplné znění územního plánu po této změně obec 
doručí veřejnou vyhláškou, dnem doručení změny územního plánu a úplného znění  (tj. 
patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce) nabývá změna účinnosti – ve smyslu §55c 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
 
Vyvěšeno dne: 
 
 
Sejmuto dne: 
 
 
Elektronicky zveřejněno dne: 
 
 
Elektronicky sejmuto dne: 
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