
Obec Strašov 

Strašov 93, 533 16 Vápno 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Opatření obecné povahy č. 1/2022 

Obec Strašov oznamuje v souladu s ustanovením § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydání  

Změny č. 1 územního plánu Strašov 

Zastupitelstvo obce Strašov, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 

zákon“), za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 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, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen 

„správní řád“), vydalo na svém zasedání dne 2. 2. 2022 usnesením č. 1/2022 Změnu č. 1 územního 

plánu Strašov formou opatření obecné povahy.  

Změna č. 1 územního plánu Strašov a Úplné znění územního plánu Strašov po vydání Změny č. 1 jsou 

uloženy dle ustanovení § 165 stavebního zákona k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadu Strašov 

a na stavebním odboru Městského úřadu Přelouč. 

Změna č. 1 územního plánu Strašov a Úplné znění územního plánu Strašov po vydání Změny č. 1 jsou 

současně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na internetových adresách: Města 

Přelouč https://www.mestoprelouc.cz/rozvoj-mesta-auzemi/uzemni-planovani/uzemni-plany/strasov/ 

a Obce Strašov https://oustrasov.estranky.cz/  

Změna č. 1 územního plánu Strašov nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na 

úřední desce (§ 25 správního řádu). 

Proti Změně č. 1 územního plánu Strašov, vydanému formou opatření obecné povahy, nelze dle 

ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. 

 

Ve Strašově dne 16.02.2022  

 

Petr Kopáč  

starosta obce Strašov 

 

Tato vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Obce Strašov. 

 

Vyvěšeno: 16.02.2022     Sejmuto: ………………………. 

 

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyhlášky 

https://www.mestoprelouc.cz/rozvoj-mesta-auzemi/uzemni-planovani/uzemni-plany/strasov/
https://oustrasov.estranky.cz/

