OBEC HOVORČOVICE
Váš dopis značky/ze dne:

Naše značka (uveďte v odpovědi):

Vyřizuje/linka:
Paterová

Dne: 7.5.2010

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
ÚZEMNÍHO PLÁNU HOVORČOVICE
Obecní úřad Hovorčovice, příslušný k pořizování územního plánu Hovorčovice na základě
mandátní smlouvy s Ing. arch. Martinou Bredovou, podle § 6 odstavec 2/ s plněním ustanovení §
24 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, oznamuje
podle § 25 odst. 1 a v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, že usnesením zastupitelstva obce Hovorčovice ze dne 6.5.2010 bylo vydáno

opatření obecné povahy –Územní plán Hovorčovice
Územní plán Hovorčovice je rozdělen do dvou částí:
I. Územní plán
Textová část: str. 4-46
Grafická část:
1. Výkres základního členění území
2. Hlavní výkres
3. Hlavní výkres – koncepce veřejné infrastruktury
4. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
II. Odůvodnění
Textová část: str. 47-100 + 3 strany tabulek
5. Koordinační výkres
6. Koordinační výkres – doprava
7. Koordinační výkres – koncepce veřejné infrastruktury
8. Výkres širších vztahů
9. Vyhodnocení předpokládaných záborů
zemědělského půdního fondu a pozemků určených
k plnění funkcí lesa

Obecní úřad Hovorčovice
Revoluční 33
250 64 p. Měšice
Praha – východ

Bankovní spojení:
KB Praha – č. účtu: 5621201/0100
IČO: 00240214
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Tel.: 283 933 123
Fax.: 283 933 124
E-mail: ou@hovorcovice.cz
www.hovorcovice.cz

Jelikož není možné dokument vzhledem k jeho rozsahu vyvěsit na úřední desce v celém jeho
rozsahu, bude úplné znění územního plánu Hovorčovice k nahlédnutí :
•
•
•

na Obecním úřadě Hovorčovice
na webových stránkách obce www.hovorcovice.cz
veřejná vyhláška, oznámení je současně zveřejněna v elektronické podobě po
dobu 15-ti dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce obecního úřadu
Hovorčovice

Proti územnímu plánu Hovorčovice, vydanému 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 veřejné
vyhlášky, tj.: 22.5.2010

Ilona Rozhoňová v.r.
starostka obce

vyvěšeno dne: 7.5.2010

sejmuto dne: 24.5.2010
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