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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
Oznámení o vydání změny č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZÍ 

formou opatření obecné povahy 

Zastupitelstvo obce Březí, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona a za použití § 43 odst. 4 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 171 a následujících zákona č.500/2004 Sb. správní řád,  

vydalo svým usnesením č. 1/2023/3.3. na veřejném zasedání dne 7. 3. 2023 formou opatření obecné 
povahy 

číslo 1/2023 

změnu č. 1 Územního plánu Březí. 

Opatření obecné povahy obsahuje část I. - VÝROK a část II. ODŮVODNĚNÍ.  

Dokumentace ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZÍ – z 3/2023 obsahuje:  

část I.A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU, která obsahuje 30 listů formátu A4, část I.B. GRAFICKÁ ČÁST 
ÚZEMNÍHO PLÁNU, která obsahuje 3 výkresy: 1 - Výkres základního členění území v M 1:  5 000, 2 - Hlavní výkres v M 1 : 
5 000, 3 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, část II.A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY 
ÚZEMNÍHO PLÁNU zpracovaná projektantem a část II.B. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU, 
která sestává z těchto výkresů: 4 -  Koordinační výkres v M 1 : 5 000, 5 - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 
v M 1 : 5 000, PŘÍLOHY – Příloha č. 1 - „Výroková část původního územního plánu s vyznačenými změnami“, 
VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZÍ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (z 4/2022), jehož 
součástí je HODNOCENÍ SEA Změny ÚP Březí - Hodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (aktuálním znění), a 
dle přílohy zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, Přírodovědný průzkum; 
dokumentace z 11/2021, Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz; dokumentace z 11/2021. 

Úplné znění Územního plánu Březí po vydání jeho změny č. 1 obsahuje: část I.A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO 
PLÁNU, která obsahuje 32 listů formátu A4 a část I.B. GRAFICKÁ ČÁST, která sestává z těchto výkresů: 1 - 
Výkres základního členění území v M 1:  5 000, 2 - Hlavní výkres v M 1 : 5 000, 3 – Výkres veřejně prospěšných 
staveb, opatření a asanací, 4a -  Koordinační výkres v M 1 : 5 000.  

Vzhledem k rozsahu není možno zveřejnit na úřední desce celý obsah opatření obecné povahy. 
Opatření obecné povahy č. 1/2023 „ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZÍ“ a „Úplné znění Územního 
plánu Březí po vydání jeho změny č. 1“ budou zveřejněny po dobu vyvěšení tohoto oznámení veřejnou 
vyhláškou na webových stránkách obce na této adrese: https://www.brezi.eu/index.php/zmeny-up/   

 

Proti změně č. 1 Územního plánu Březí, vydané formou opatření obecné povahy, nelze podat opravný 
prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). 

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední 
desce obce Březí. 

  
 
 
Ondřej Jun 
starosta obce Březí 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Potvrzení oprávněné osoby: 

Tato veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce jak fyzické tak elektronické OÚ Březí na adrese: https://urednideska.alis.cz/obec-

brezi/kategorie/oznameni 

v době minimálně od …………………… do ……………………(minimálně 15 dnů), což tímto níže uvedený pracovník potvrzuje 

V Březí dne …………………………… 

 

……………………………………… 
       razítko a podpis pracovníka odpovědného za vyvěšení 
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