Příloha č. 4

OBEC BOROVÁ LADA
384 92 BOROVÁ LADA 38
Borová Lada, dne 13.01.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení
o vydání regulačního plánu 1 Borová Lada
formou opatření obecné povahy č. 1/2020
Zastupitelstvo obce Borová Lada, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů (dále jen "stavební
zákon"), za použití § 54 odst. 2 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 až 174 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 188
odst. 4 stavebního zákona, na základě svého usnesení č. 12 ze dne 17.12.2020
schválilo
vydání regulačního plánu 1 Borová Lada formou opatření obecné povahy č. 1/2020 (dále jen
"opatření obecné povahy").
Opatření obecné povahy se může přímo dotýkat vlastníků pozemků a staveb dotčených
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, zastavitelných ploch a
zástupce veřejnosti.
Do opatření obecné povahy, textové a grafické části regulačního plánu je možné nahlédnout
v kanceláři starostky obce Borová Lada v úředních hodinách (Po, St 08:00-16:00h) nebo po
telefonické domluvě na tel. č. 388 434 135 a na odboru výstavby a územního plánování MěÚ
Vimperk, v určených úředních dnech a hodinách (Po, St 07:30-17:00h) nebo po telefonické
domluvě na tel. č. 388 459 058 - 059.
Textová i grafická část opatření obecné povahy je zveřejněna na internetové adrese obce
Borová Lada (www.borova-lada.cz) a MěÚ Vimperk (www.vimperk.cz/uredni-deska/1).
Opatření obecné povahy musí být zveřejněno nejméně po dobu 15 dnů.

………………………………….

………………………………..

Ing. Jana Hrazánková

Václav Hovorka

starostka obce

místostarosta obce

A. Údaje o zveřejnění na úřední a elektronické desce MěÚ Vimperk, odbor HB:
- vyvěšeno dne ….18.01.2021......…
- sejmuto dne …01.02.2021.........….
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí na úřední desce:
Podpis: ……………...

B. Údaje o zveřejnění na elektronické a úřední desce obce Borová Lada:
- vyvěšeno dne ….18.01.2021......…
- sejmuto dne …01.02.2021.........….
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí na úřední a elektronické desce:
Podpis: ……………...

Datum nabytí účinnosti: ………………………………..

