Městský úřad Náchod
Masarykovo náměstí 40 PSČ 547 61
odbor výstavby a územního plánování,
odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod
__________________________________________________________________________________________
Čj.: Výst. 333/2011/MN
Ukládací-skartační znak: 326-A/10
Vyřizuje: Ing. Marie Nývltová
Tel.: 491 405 482, fax: 491 405 483
V Náchodě 16. března 2011

VEŘEJNÁ
o

VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
projednání návrhu

Změny

zadání

č. 2 územního plánu
B O R O V Á

obce

Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, jako obecní úřad s rozšířenou
působností, ve smyslu ustanovení § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořizuje na žádost
Obce Borová Změnu č. 2 územního plánu obce Borová.
V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona a v souladu s § 25 zákona č. 500/2004 Sb.
(správní řád) ve znění pozdějších předpisů, oznamuje odbor výstavby a územního plánování
MěÚ v Náchodě, jako pořizovatel, projednávání návrhu zadání Změny č. 2 územního plánu
obce Borová.
Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu obce Borová bude vystaven k veřejnému
nahlédnutí po dobu 30-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení, t.j.

od 1. dubna 2011 do 2. května 2011
na Obecním úřadu v Borové a na Městském úřadu v Náchodě, odboru výstavby a
územního plánování, ul. Palachova 1303 a na www.borovaunachoda.cz a
www.mestonachod.cz (úřední deska).
Tato vyhláška se doručuje všem fyzickým a právnickým osobám, které by mohly být ve svých
právech dotčeny a jednotlivě všem dotčeným orgánům, Krajskému úřadu Královéhradeckého
kraje v Hradci Králové - odboru územního plánování a stavebního řádu a sousedním obcím:
Obci Česká Čermná, Městysi Nový Hrádek.
Upozornění:
V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona může každý ve lhůtě od 1.4.2011 do 2.5.2011
uplatnit své připomínky.

Dle § 47 odst. 2 stavebního zákona mohou dotčené orgány a krajský úřad do 30-ti dnů od
obdržení návrhu zadání u pořizovatele uplatnit své požadavky na obsah návrhu zadání Změny
č. 2 územního plánu obce Borová vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, a požadavek
na vyhodnocení vlivů na životní prostředí, včetně jeho obsahu a rozsahu podle zvláštního
právního předpisu. Ve stejné lhůtě mohou sousední obce u pořizovatele uplatnit své podněty.
Dle § 47 odst. 2 stavebního zákona se k požadavkům dotčených orgánů, krajského úřadu a k
podnětům sousedních obcí nebo připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

Ing. Andrea Lipovská
zást. vedoucí odboru výstavby
a územního plánování

Vyvěšeno dne : 24.3.2011

Sejmuto dne:

razítko a podpis

razítko a podpis

Tato veřejná vyhláška byla umístěna na stránkách umožňujících dálkový přístup
www.mestonachod.cz a na www.zernov.cz .

