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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení opatření obecné povahy
ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUBRAVICE
Odbor výstavby a územního plánování MěÚ Dvůr Králové nad Labem příslušný dle § 6 odst. 1 písm. c)
zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů (dále jen
„stavební zákon“) jako úřad územního plánování (dále jen „úřad územního plánování“) pořídil ZMĚNU Č. 1
ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUBRAVICE (dále také „Z1ÚPD“) a v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 zákona číslo
500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění platných předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje, že
zastupitelstvo obce Doubravice vydalo na svém zasedání dne 30.11.2020 tuto změnu územního plánu
formou opatření obecné povahy.
S vydaným opatřením obecné povahy (Z1ÚPD) a s úplným zněním Územního plánu Doubravice po Změně č.
1 včetně všech příloh se lze seznámit po dobu 15-ti dnů tj. od 22.10.2020 do 05.01.2021 včetně na MěÚ
Dvůr Králové nad Labem, odboru výstavby a územního plánování, náměstí T.G.M. 38, 544 01 Dvůr Králové
nad Labem nebo na ObÚ Doubravice č. p. 155, 544 51 Doubravice u Dvora Králové nad Labe, nebo
způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese:
https://www.mudk.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=122590&slozka=122262&xsekce=122589&as4u
OriginalDomain=www.mudk.cz&as4u_protocol=https&SL_C_23361dd035530_KEY=88fe613711e2c7b3f8
2329552c09cec569d6404e&SL_C_23361dd035530_VID=pELL07U8A5o&as4uxuser=81859817912297061
1&detail_claim=132049&
Z1ÚPD vydaná zastupitelstvem obce Doubravice formou opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem
doručení veřejnou vyhláškou této změny a úplného znění Územního plánu Doubravice po této změně.

Ing. Jan Kábrt v.r.
odborný referent odboru výstavby a územního plánování
Přílohy:
Z1ÚPD:
Opatření obecné povahy, Výkres základního členění území, Hlavní výkres, Koncepce dopravní a technické infrastruktury, Výkres
veřejně prospěšných staveb a opatření, Koordinační výkres, Širší vztahy, Předpokládané zábory ZPF.
ÚPD po Z1:
Opatření obecné povahy, Výkres základního členění území, Hlavní výkres, Koncepce dopravní a technické infrastruktury, Výkres
veřejně prospěšných staveb a opatření, Koordinační výkres, Širší vztahy, Předpokládané zábory ZPF.

Vyvěšeno na úřední desce dne ........................
Sejmuto dne ..................................
(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce)
Vyvěšeno na elektronické úřední desce (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) dne ...................................
Sejmuto dne .................................
(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup)

