
Zastupitelstvo obce Nemile, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 

zákon“), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 

500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 

evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 501/2006 

Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, po projednání 

na zasedání zastupitelstva obce a v souladu s jeho usnesením č. 19.9.2022 

 

vydává 

formou opatření obecné povahy č. 1/2022 

 

ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMILE 

 

Změna č. 2 Územního plánu Nemile sestává v souladu s ustanovením § 13 a přílohy č. 7 

vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 

a způsobu evidence územně plánovací činnosti z textové a grafické části: 

 

Textová část návrhu (obsah dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., příloha č. 7, část I.) je nedílnou 

součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 1.  

Grafická část návrhu (obsah dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., příloha č. 7, část I.) je nedílnou 

součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 2.  

Textová část odůvodnění (obsah dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., příloha č. 7, část II.) je nedílnou 

součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 3. 

 

Grafická část odůvodnění (obsah dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., příloha č. 7, část II.) je nedílnou 

součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 4.   



Poučení 

 

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může dle § 173 správního řádu každý 

nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. 

Proti změně č. 2 Územního plánu Nemile vydanému formou opatření obecné povahy nelze 

podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád). 

 

 

 

          

starosta obce      místostarosta obce 

 

 

 

 

otisk razítka 

 

 

 

Nemile, dne 20.9.2022 
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