Obec Pravlov
Pravlov č. 30
664 64 Dolní Kounice

_________________________________________________________________
Č.j. : 1/2012
V Pravlově 5.11.2012

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Zastupitelstvo obce Pravlov, příslušné podle § 6 odst. 5 písmeno c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití ustanovení § 43 odst. 4
stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4
stavebního zákona

oznamuje
VYDÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRAVLOV.
Změnu č. 3 územního plánu obce Pravlov vydává Zastupitelstvo obce Pravlov na základě
schválení na zasedání dne 31.10.2012.
Změna č. 3 územního plánu obce Pravlov se skládá z textové a grafické části vlastní změny
územního plánu a z odůvodnění, které se skládá z textové a grafické části. Nahlížení do
obsahu změny č. 3 územního plánu obce Pravlov bude po nabytí účinnosti umožněno na
Obecním úřadě Pravlov , Pravlov č. 30 , 664 64 Dolní Kounice v pracovních dnech Po
8 - 12 a 18 – 19 hodin; St 8 - 12 a 17 – 19 hodin; Út, Čt, Pá 8 – 12 hodin (nejlépe po
telefonické domluvě na telef. čísle 546 421 224).
Změna č. 3 územního plánu obce Pravlov nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení
veřejné vyhlášky.

Ivan Helar v.r.
……………………………
Ivan Helar
místostarosta obce

Ing. Zdeněk Kail v.r.
………………………...
Ing. Zdeněk Kail
starosta obce

„otisk úředního razítka“
___________________________________________________________________________
Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů.
Doručí se:
k vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce:
Obec Pravlov, Pravlov č. 30, 664 64 Dolní Kounice
MěÚ Ivančice, OVV- podatelna, Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice
k vyvěšení veřejné vyhlášky způsobem umožňujícím dálkový přístup:
Obec Pravlov, Pravlov č. 30, 664 64 Dolní Kounice
MěÚ Ivančice, OVV- Ing. Smutný, Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice
Vyvěšeno dne…………….

Sejmuto dne………………..

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.ivancice.cz / elektronická úřední deska nebo
www.pravlov.cz /úřední deska).

Potvrzení zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup
( na *www.ivancice.cz/elektronická úřední deska nebo *www.pravlov.cz /úřední deska):

Vyvěšeno dne…………….

Sejmuto dne………………..

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí

