VEŘEJNÁ

VYHLÁŠKA

OZNÁMENí
O VYDÁNí OPATŘENí OBECNÉ POVAHY

- ÚZEMNíHO PLÁNU ŘENČE

Zastupitelstvo OBCE ŘENČE jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6
odst. 5 zákona Č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon")

oznamuje
v souladu s ustanovením § 173 zákona

Č.

500/2004 Sb., správní řád

vydání opatření obecné povahy
ÚZEMNíHO PLÁNU ŘENČE

Opatření obecné povahy - Územního plánu Řenče ,!ydalo Zastupitelstvo obce Řenče na
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2 stavebního zákona a v souladu s ustanovením §§ 171 a 172 odst.2 zákona Č. 500/2004
Sb., správní řád.
Opatření obecné povahy se týká všech vlastníků pozemků a staveb dotčených
plánem Řenče.

Územním

Vzhledem k tomu, že rozsah opatření obecné povahy není možné zveřejnit na úřední desce
v úplném znění, stanovuje se místo a termín, kde je možné se s opatřením obecné povahy
seznámit.
Opatření obecné povahy je zveřejněno po dobu patnácti dnů ode dne doručení veřejné
vyhlášky u pořizovatele Městském úřadě Přeštice, odboru výstavby a územního plánování,
č.dveří 114. Doporučujeme využít úřední dny Po, St. 7.30 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. 17.00 hod, jinak dle telefonické dohody a na Obecním úřadě Řenče, kde je do územního
plánu možné nahlédnout. Úplné znění návrhu je zveřejněno způsobem umožňující dálkový
přístup na webových stránkách města (www.prestice-mesto.cz)
a internetových stránkách
obce Řenče (www.rence.cz).
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým
vyhlášky.
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Oznámení o vydání opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední
desce Obecního úřadu Řenče a Městského úřadu Přeštice.
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