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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje (dále také „krajský úřad“),
jako příslušný správní orgán podle § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na § 94 a následující zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě
podnětu dotčeného orgánu veřejné správy Obvodního báňského úřadu pro území kraje
Karlovarského zn. SBS/26075/2015/OBÚ-08 ze dne 14. 9. 2015 k posouzení souladu opatření
obecné povahy s právními předpisy - Územního plánu Krásno vydaného Zastupitelstvem města
Krásno dne 7. 8. 2015 pod usnesením č. 6/8/2015 formou opatření obecné povahy s nabytím
účinnosti dne 16. 9. 2015,
oznamuje
formou veřejné vyhlášky dle § 25 správního řádu vydání opatření obecné povahy, kterým se
ruší část Územního plánu Krásno, které je přílohou této veřejné vyhlášky.
Krajský úřad ve vazbě na ustanovení § 99 odst. 1 správního řádu stanoví, že účinky opatření
obecné povahy v přezkumném řízení nastávají ode dne nabytí účinnosti tohoto opatření obecné
povahy.
Správní akt, kterým se v přezkumném řízení provedeném podle § 174 odst. 2 správního řádu
ruší územní plán, který byl vydán formou opatření obecné povahy, je z materiálního hlediska
rovněž opatřením obecné povahy. Osoby dotčené přezkumným řízením tak nemají postavení
účastníků řízení. Vzhledem k charakteru přezkumného řízení o opatření obecné povahy se proti
opatření obecné povahy nelze odvolat.
Dotčené osoby, pokud splňují podmínky pro aktivní procesní legitimaci, však mají právo podat
soudu návrh na zrušení opatření obecné povahy krajského úřadu ve smyslu § 101a
zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a to ve lhůtě počítané
od okamžiku jeho oznámení.

Ing. arch. Jana Kaválková
vedoucí odboru regionálního rozvoje
Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory, Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168,
tel.: +420 354 222 111, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz

Veřejná vyhláška č.j. 1272/RR/17

2z2

Příloha:
Opatření obecné povahy, kterým se ruší část Územního plánu Krásno č.j. KK/241/RR/21

Tato veřejná vyhláška spolu s opatřením obecné povahy musí být vyvěšena nejméně po dobu
15 dnů na úředních deskách Krajského úřadu Karlovarského kraje a Městského úřadu Krásno.
Ve smyslu § 26 správního řádu je potřeba tuto veřejnou vyhlášku a opatření obecné povahy
zveřejnit i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Opatření obecné povahy dle § 173
odst. 1 správního řádu nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné
vyhlášky.

Vyvěšeno dne: ……………………

Sejmuto dne: ……………………

Potvrzuji tímto, že po uvedenou dobu byla tato veřejná vyhláška spolu s opatřením obecné
povahy zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Razítko a podpis oprávněné osoby: ……………………………………………………
Doručuje se k vyvěšení:
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor vnitřních záležitostí, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy
Vary - Dvory
Městský úřad Krásno, Radniční č. p. 1, 357 47 Krásno, IDDS: 36ab6py
Tyto úřady vyvěsí tuto veřejnou vyhlášku spolu s opatřením obecné povahy na své úřední
desce podle § 25 odst. 2 správního řádu a potvrdí datum jejího vyvěšení a sejmutí a bez
zbytečného odkladu vrátí s tímto vyznačením zpět Krajskému úřadu Karlovarského
kraje, odboru regionálního rozvoje.

Dále obdrží na vědomí:
Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského, Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov,
IDDS: 7nyadvm
Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územního plánování, Rokycanova 1929,
356 01 Sokolov, IDDS: 6xmbrxu
Městský úřad Horní Slavkov, Odbor výstavby a životního prostředí, Dlouhá 634/12,
357 31 Horní Slavkov, IDDS: pm6bqn3
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