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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Boskovice - odbor výstavby a územního plánování, jako úřad územního plánování
příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), je pořizovatelem změny č. 4 územního plánu obce
Voděrady a
oznamuje

vydání Změny č. 4 územního plánu obce Voděrady
formou opatření obecné povahy.
Návrh na vydání změny č. 4 územního plánu obce (dále jen ÚPO) Voděrady byl
předložen pořizovatelem dne 2.11. 2012 zastupitelstvu obce dle § 54 odst. 1 a 2 stavebního zákona.
Zastupitelstvo obce Voděrady, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za
použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), ve spojení s ustanovením § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona, vydalo
formou opatření obecné povahy změnu č. 4 ÚPO Voděrady dne 2.11. 2012.
Vzhledem k rozsahu změny (§ 20 odst. 2 stavebního zákona) č. 4 ÚPO Voděrady je tato
kompletní dokumentace k nahlédnutí po dobu vyvěšení veřejné vyhlášky na Obecním úřadu
Voděrady, především v úřední dny (pondělí a pátek 17.00 - 19.00 hodin) a na Městském úřadu
Boskovice, odboru výstavby a územního plánování (úřad územního plánování), náměstí 9. května 2,
dveře č. 4.06, zejména v úřední dny (pondělí a středa 8.00 - 17.00 hodin), jinak v úterý, čtvrtek a
pátek od 8.00 - 14.00 hodin.
Kompletní dokumentace změny č. 4 ÚPO Voděrady je také uveřejněna na elektronické úřední
desce Obecního úřadu Voděrady (www.voderady.cz) a na elektronické úřední desce Městského úřadu
Boskovice (www.boskovice.cz) po dobu vyvěšení veřejné vyhlášky.
Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č. 4 ÚPO Voděrady nabývá účinnosti
patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky (§ 173 odst. 1 správního řádu).
Proti změně č. 4 ÚPO Voděrady vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný
prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu).
otisk úředního razítka

Ing. Slavoj Horečka
vedoucí odboru výstavby a ÚP
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřadní desce po dobu nejméně 15-ti dnů.
Vyvěšeno dne: ..…………2012

Sejmuto dne: …..…….. 2012

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne……………2012
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

