MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ
Stavební úřad – životní prostředí
Vaše č.j.:
Naše č.j.: MUKO-31187/2019-rp
Spisová značka: 5399/2019
Vyřizuje: Ing. Radomíra Padriánová
Kontakt: 602 254 352
Sp. znak, sk. režim: 326.2, A/10
Datum: 23.10.2019

ROZDĚLOVNÍK

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o projednávání
návrhu zadání Regulačního plánu Borohrádek sever – Pod Pilou
Městský úřad Kostelec n. Orl., stavební úřad - životní prostředí (dále jen pořizovatel), jako úřad
územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), oznamuje v souladu
s ustanovením § 64 odst. 2 písm. a)
projednávání návrhu zadání Regulačního plánu Borohrádek sever – Pod Pilou.

Návrh zadání Regulačního plánu Borohrádek sever – Pod Pilou je vystaven k veřejnému nahlédnutí
od 23.10.2019 do 22.11.2019
na Městském úřadu Kostelec n. Orl., stavební úřad – životní prostředí (kanc. č. B104)
na Městském úřadu Borohrádek
na internetových stránkách Města Kostelec n. Orl., www.kostelecno.cz, záložka územní plány Borohrádek (https://www.kostelecno.cz/borohradek/d-2608/p1=4699).
Regulační plán je pořizován souběžně se Změnou č. 2 Územního plánu Borohrádek. Návrh změny č. 2
ÚP Borohrádek je projednáván ve společném jednání.
Do 15 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky tj. do 22.11.2019 může každý uplatnit u
pořizovatele (Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, odboru stavební úřad-životní prostředí), písemné
připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

z p. Ing. Radomíra Padriánová
referent stavebního úřadu – životního prostředí

Obdrží:
Městský úřad Borohrádek (k vyvěšení na úřední desce)
MÚ Kostelec n. Orl., odbor organizačně správní (k vyvěšení na úřední desce)

Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí

E: epodatelna@muko.cz
W: www.kostelecno.cz

IČO: 00274968
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Zveřejnění na úřední desce:
Vyvěšeno dne: ………………………………

Sejmuto dne: …………………………..

Písemnost byla současně zveřejněna na elektronické úřední desce, způsobem umožňujícím dálkový
přístup.

……………………………………….
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby, potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce

Po sejmutí veřejné vyhlášky z úřední desky nám tuto vyhlášku s daty vyvěšení a sejmutí zašlete zpět
na adresu Městského úřadu Kostelec nad Orlicí.
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