Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
Odbor výstavby a územního plánování

Č. j.:
MUDK-VÚP/135498-2018/ru14907-2016/ru
Spis. a skart. znak:
326.1 A
Vyřizuje: Ing. Martin Rudolf
Telefon: 499 318 215
E-mail:
rudolf.martin@mudk.cz
Datum:

18.12.2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení opatření obecné povahy
ÚZEMNÍ PLÁN HŘIBOJEDY
Odbor výstavby a ÚP MěÚ Dvůr Králové nad Labem příslušný dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona číslo
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů (dále jen „stavební
zákon“) jako úřad územního plánování (dále jen „úřad územního plánování“) pořídil ÚZEMNÍ PLÁN
HŘIBOJEDY a v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 zákona číslo 500/2004 Sb., o správním řízení, ve
znění platných předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje, že zastupitelstvo obce Hřibojedy vydalo na
svém zasedání dne 17.12.2018 tento územní plán formou opatření obecné povahy.
S vydaným opatřením obecné povahy včetně všech příloh se lze seznámit po dobu 15-ti dnů tj.
od 20.12.2018 do 03.01.2019 na MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odboru výstavby a územního plánování,
náměstí T.G.M. 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem nebo na ObÚ Hřibojedy, č. p. 60, 544 01 Dvůr
Králové nad Labem nebo způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese:
https://www.mudk.cz/redakce/index.php?clanek=122590&xuser=124174245768101576&lanG=cs&slozk
a=122262&xsekce=122589&detail_claim=100693&
Uvedené opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejnou
vyhláškou.

Ing. Martin Rudolf v.r.
Vedoucí odboru výstavby a ÚP

Přílohy:
Opatření obecné povahy, Výkres základního členění území, Hlavní výkres, Technická infrastruktura – vodní hospodářství,
Technická infrastruktura – energetika, telekomunikace, Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, Koordinační
výkres, Výkres širších vztahů, Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.

Vyvěšeno na úřední desce dne ........................ Sejmuto dne ..................................
(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce)
Vyvěšeno na elektronické úřední desce (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) dne ...................................
Sejmuto dne .................................
(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup)

