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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o projednávání návrhu zadání Územního plánu Boharyně
Magistrát města Hradec Králové jako obecní úřad obce s rozšířenou působností je v souladu
s ustanovením § 6 odst. 1 zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve zněnl pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) úřadem územního plánování,
vykonávajícim v souladu s § 5 odst. 2 působnost ve věcech územnlho plánování ve svém
správním obvodu. Výkonem činností úřadu územního plánování byl pověřen odbor hlavního
architekta Magistrátu města Hradec Králové.
Ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písmo c) stavebního zákona pořizuje Magistrát města
Hradec Králové na žádost obce Boharyně Územní plán (dále jen ÚP) Boharyně.
V souladu s ustanovením § 47 odst. 2 a za použití § 20 stavebního
Magistrát města Hradec Králové návrh zadání UP Boharyně.

zákona

doručuje

Návrh zadání ÚP Boharyně je ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky vystaven k veřejnému
nahlédnutí u pořizovatele, tj. na odboru hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové
(v kanceláři č.103), na Obecním úřadě Boharyně a na www.hradeckralove.org.
Návštěvu
mimo úřední hodiny je třeba předem telefonicky domluvit.
Do 15 dnů ode dne doručení této vyhlášky může každý uplatnit u pořizovatele své písemné
připomínky. K požadavkům a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.
Ing. arch. Petr Brůna
vedoucí odboru

i
I

/

z pověření Ing. Martina Rambbus~
vedoucí oddělení územníhflánování

Dle ustanoveni
§ 25 zákona Č. 500/2004 Sb., správni řád, ve znění pozdějších
písemnost považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení.

předpisů,
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Toto oznámeni musl být vyvěšeno na úředni desce a též způsobem umožňujlcí dálkový přistup:

Datum vyvěšeni:

OBEC BOHARYNE
P Č 503 23
{Č'O· 2r

'
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Datum sejmuti:
Razltko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšeni a sejmuU veřejné vyhlá~ky na úřednl desce a elektronické

úřednl desce.
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