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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o vydání opatření obecné povahy
Zastupitelstvo obce Brod nad Dyjí podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití
§ 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
plánovacích podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, ustanovení §§ 171 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením
§ 188 odst. 4) stavebního zákona na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 04. 04. 2012

vydává
územně plánovací dokumentaci:

„ÚZEMNÍHO PLÁNU BROD NAD DYJÍ“
Opatření obecné povahy, kterým se vydává Územní plán Brod nad Dyjí bude vystaveno
k veřejnému nahlédnutí v době od 06. 04. 2012 do 23. 04. 2012 včetně:
• v plném znění v kanceláří č. 233 - Městského úřadu v Mikulově, Náměstí 1, odbor stavební
a životního prostředí
• v plném znění v kanceláři Obecného úřadu Brod nad Dyjí
Opatření obecné povahy se zveřejňuje veřejnou vyhláškou vystavenou na úřední desce a
elektronické desce Obecního úřadu Brod nad Dyjí a Městského úřadu v Mikulově v souladu
s ustanovením § 173 odst. 1) správního řádu, a nabývá účinnosti 15 dnem vyvěšení veřejné
vyhlášky.

otisk razítka

Bc. Hana Levaiová
odborný zaměstnanec
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:…………………………….

Sejmuto dne:……………………….

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Příloha: Opatření obecné povahy, kterým se vydává Územní plán Brod nad Dyjí

