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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování, jako orgán vykonávající působnost ve
věcech územního plánování podle ustanovení § 5 odst. (1) a (2) a § 6 odst. (1) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen
„stavební zákon“), oznamuje v souladu s ustanovením § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění (dále jen „správní řád“), že usnesením č. 1 Zastupitelstva Doudleby ze dne
29.04.2014 byla vydána

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY
v katastrálním území Doudleby

formou opatření obecné povahy.
Návrh změny č. 1 územního plánu Doudleby (dále jen „změna č. 1 ÚP“) zahrnuje dvě lokality.
Lokalita 1.1. zahrnuje pozemek parc. č. . 34/2 v k.ú. Doudleby, kde se mění způsob využití z plochy
zemědělské – sady, zahrady na plochu bydlení Bn. Lokalita 1.2. zahrnuje pozemky parc. č. 467/1,
466/13, 467/8, 510 a 509 v k.ú. Doudleby, kde způsob využití zůstává v platnosti dle ÚP a to plocha
bydlení Bn. Mění se plocha zastavitelná v zastavěném území na zastavěné území. Lokalita je určena
pro výstavbu max. 3 RD, je zde zrušena povinnost pořízení územní studie a do doby vybudování
centrální ČOV je možné individuální čistění odpadních vod.
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V souladu s § 172 odst. (2) správního řádu dále oznamujeme, že opatření obecné povahy, kterým
byla vydána změna č. 1 ÚP, není možné vzhledem k jeho rozsahu zveřejnit na úřední desce v úplném
znění. Z tohoto důvodu je na úřední desce Magistrátu města České Budějovice a obce Doudleby
zveřejněna tato veřejná vyhláška. Úplné znění opatření obecné povahy je k nahlédnutí po dobu 15
dnů od data zveřejnění této vyhlášky na:

Magistrátu města České Budějovice, odboru územního plánování, nám. Přemysla
Otakara II č. 1, 2, České Budějovice, IV. patro, č. dveří 403a, Ing. arch. E. Maříková,
tel. 386 803 011. Dále je úplné znění tohoto opatření obecné povahy vystaveno na www stránkách
města České Budějovice http://www.c-budejovice.cz a obce Doudleby www.doudleby.com.
Podle § 173 odst. (1) správního řádu nabývá opatření obecné povahy, kterým byla vydána změna
č. 1 ÚP účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této vyhlášky.
Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. (2) správního řádu podat opravný
prostředek.
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