OBEC N Í ÚŘAD VYŠE H O Ř O V I C E
Vyšehořovice 23, 250 87 Mochov; tel. 326 992 453, fax 326 992 453
e-mail: vysehorovice@centrum.cz; internet: http://www.vysehorovice.cz
čj. 229/2009
Vyřizuje: Ing. Vich, PRISVICH, s.r.o.
tel. 241 444 053, mobil 606 638 956

Ve Vyšehořovicích dne 18. června 2009

VEØEJNÁ VYHLÁŠKA
Obecní úřad Vyšehořovice, jako pořizovatel příslušný k pořizování změny č. 1 územního plánu obce
Vyšehořovice (ÚPO Vyšehořovice) podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zajišťující územně plánovací činnost
podle § 24 odst. 1 stavebního zákona na základě smlouvy se společností PRISVICH, s.r.o., IČ 27101053,
v souladu s ustanovením § 25 a § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona
č. 413/2005 Sb.,

oznamuje vydání opatření obecné povahy č. 1/2009, kterým je

ZMĚNA Č. 1
ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VYŠEHOŘOVICE
Zastupitelstvo obce Vyšehořovice schválilo usnesením č. 22 na svém zasedání dne 17. června 2009
vydání opatření obecné povahy č. 1/2009 v samostatné působnosti podle § 6 odst. 5 písm. c) a § 43
odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, postupem podle § 171 a násl. správního řádu.
Opatření obecné povahy č. 1/2009 obsahuje dokumentaci změny č. 1 územního plánu obce Vyšehořovice v lokalitách Z1-1 a Z1-2 s odůvodněním, zhotovenou společností PRISVICH, s.r.o., IČ 27101053,
projektantem Ing. akad. arch. Petrem Foglarem, autorizovaným architektem ČKA 002668, a dále odůvodnění zpracované pořizovatelem.

Opatření obecné povahy č. 1/2009, změna č. 1 ÚPO Vyšehořovice,
nabývá účinnosti dne 3. července 2009.
Do opatření obecné povahy č. 1/2009 a jeho odůvodnění, resp. do územně plánovací dokumentace
změny č. 1 ÚPO Vyšehořovice, může každý nahlédnou na Obecním úřadu Vyšehořovice podle § 173
odst. 1 správního řádu a podle § 165 odst. 2 stavebního zákona. Po dni účinnosti bude opatření obecné
povahy č. 1/2009 zveřejněno také na internetových stránkách obce Vyšehořovice, na adrese
http://www.vysehorovice.cz, umožňující dálkový přístup.

Na úřední desce Obecního úřadu Vyšehořovice
vyvěšeno:

18. června 2009

sejmuto:

4. července 2009

Karel Stehlík v.r.
starosta obce

