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V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY  

Územní plán Malý Beranov 
 
Zastupitelstvo obce Malý Beranov jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 
5 bodu c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 
 

o z n a m u j e 
 

v souladu s § 173 zákona č. 500/2001 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

 
vydání  

ÚZEMNÍHO PLÁNU MALÝ BERANOV 

formou opatření obecné povahy. 
 

Územního plán vydalo Zastupitelstvo obce Malý Beranov v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 171 a § 172 odst. 2) zákona č. 500/2004 sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na svém 27. zasedání dne 12.4.2021 pod č. usnesení 
184/27/21. 
Úplné znění opatření obecné povahy s odůvodněním tvoří přílohu této veřejné vyhlášky (č. j. 
MMJ/SÚ/ÚÚP/225979/2020, UID:jihlvp20v02o28) a je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový 
přístup na elektronické úřední desce Obecního úřadu Malý Beranov www.maly-beranov.cz po dobu 15 
dnů ode dne vyvěšení. 
Do opatření obecné povahy lze nahlédnout po celou dobu vyvěšení této veřejné vyhlášky 
na Magistrátu města Jihlavy, stavebním úřadu, oddělení úřadu územního plánování a na Obecním 
úřadu Malý Beranov v době úředních hodin nejlépe po předchozí telefonické domluvě (tel. 
+420 567218 702, +420 731 527 423). 
 
Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. 

                                                                              
                                                                           
        ………………………………….. 
                                                    Ing. Martin Zach 

     starosta 
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Vyvěšeno dne: ……………..…… Vyvěšeno dne:  ……………………… 

Sejmuto dne: ………………….. Sejmuto dne:  …..……….………… 

 


