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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení
NÁ VRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPO BOHÁŇKA
Městský úřad Hořice, stavební úřad, odděleni územního plánováni a regionálního rozvoje (dále jen
"pořizovatel "), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písmo c zákona Č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), na základě usneseni zastupitelstva
obce Boháňka zpracoval v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona, ve spolupráci s určeným
zastupitelem, návrh zadání změny č. 1 ÚPO Boháňka

Návrh zadání územního plánu je zpracován v souladu s přílohou č. 6 vyhlášky č.500/2006 Sb.
Jeho projednáváni oznamuje pořizovatel v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona.

OZNÁMENÍ
O PROJEDNÁ VÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPO Boháňka

Návrh zadání změny
1ÚPO Boháňka bude vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30-ti dnů ode dne
vyvěšení tohoto oznámeni, tj. od 22.3 2012 do 21. 4. 2012 na MěÚ Hořice - stavební úřad, odděleni
územního plánováni a regionálního rozvoje a dále na http://www.horice.org/czlurad-uzemnihoplanovani/navrhy/ .
č.

Ve lhůtě 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednáváni na úřední desce může každý uplatnit své
připomínky. Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit
u pořizovatele své požadavky na obsah změny
1 ÚPO Boháňka vyplývající ze zvláštních právních
předpisů. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit u pořizovatele své podněty i sousedni obce.
č.

K požadavkům dotčených orgánů, krajského úřadu a k podnětům soused nich obcí nebo k připomínkám
uplatněným po uvedených lhůtách se v souladu s ustanovením § 47 odst.2 stavebního zákona nepřihliží.

Vanická Helena V. r.
referent odboru územního plánováni
MěÚ Hořice
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