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VYHLASKA

kterou se dle ust. § l73 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,správní řád") a v návaznosti na § 55c zákona ě. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále téžjen ,,stavební zákon") oznamuj e, že Zastupitelstvo
městyse Radomyšl dle ust. § 6 odst. 5) písm. c) stavebního zákona a v souladu s § 54 odst. 2
stavebního zákona,zapoužiti § 43 odst.4 stavebního zákona, § 171 a následujících správního řádu,
§ 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 50012006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějšíchpředpisů svým
usnesením ze dne 22. 3.2018 schválilo vydání

^

změny č.4 územního plánu Radomyšl.
Změna ě. 4 územníhoplánu Radomyšl je zpracována na část správniho územi města Radomyšl
řešené územi.

- viz

Jelikož vzhledem k rozsahu změny č, 4 územníhoplánu Radomyšl a úplnéhoznění územníhoplánu po
této změně není možnéje vyvěsit na úřednídesce, je celá změna ě. 4 územníhoplánu Radomyšl a úplné
znéníúzemního plánu po této změně zveřejněna způsobem umožňujícímdálkový přístup na webových
stránkách městyse Radomyšl (www.radomysl.net), a to od datazveřejnění této vyhlášky po dobu l5 dnů.
Dále jsou změnač.4 územníhoplánu Radomyšl včetně jejího odůvodnění a úplnézněníúzemníhoplánu
po této změné připraveny k nahlédnutína Úřadu městyse Radomyšl od data zveřejnění této vyhlášky po
dobu 15 dnů.

Podle § 55c stavebního zákona změnu územníhoplánu a úplnézněni územníhoplánu po této změné
doručíobec veřejnou vyhláškou. Dnem doručenízměny č. 4 územníhoplánu Radomyšl a úplného
zněni nabýv á změna účinnosti.

Vydaná změna č. 4 územního plánu Radomyšl, včetně dokladů o jejím pořizováni. ukládá pořizovatel
u obce, pro kterou byla pořizena. Úplné zněni územníhoplánu po vydání této změiy opatřené
záznamem o ÚČinnosti poskytuje pořizovatel Městskému úřadu Strakonice (ako stavebnímu úřadu a
úřadu územního plánování) a Krajskému úřadu - Jihočeský kraj.
Poučení:Proti změně č. 4 územníhoplánu Radomyšl vydané

podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu).
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