OBEC BUDYNĚ
Budyně 9, 387 73 Bavorov
tel. 383 391 330
IČ: 46684441

Budyně, dne 20. 10. 2015

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Zastupitelstvo obce Budyně, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
za použití § 55 ve spojení s § 54 stavebního zákona, dále v souladu s § 171 a následujících zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti
na vyhlášku č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2002 Sb.,

vydává
na základě svého usnesení č. 2 ze dne 30. 9. 2015 opatřením obecné povahy Změnu č. 1 územního
plánu Budyně, která obsahuje:
Textovou část
I.
Návrh
II.
Odůvodnění
Grafickou část
I.1 Výkres základního členění
I.2 Hlavní výkres
I.3 Výkres VPS, VPO a asanací
I.4 Výkres veřejné infrastruktury
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II.1 Koordinační výkres
II.2 Výkres širších vztahů
II.3 Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL

1:5000
1:25000
1:5000

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č. 1 územního plánu Budyně, nabývá účinnosti
v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné
vyhlášky.

Změna č. 1 územního plánu Budyně bude, po nabytí účinnosti, uložena na Obecním úřadu Budyně,
Městském úřadu Vodňany, odboru výstavby a územního plánování a na Krajském úřadě
Jihočeského kraje, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic.

Podle tohoto opatření obecné povahy se postupuje při rozhodování v území podle stavebního
zákona a dalších právních předpisů.

POUČENÍ:

Proti Změně č. 1 územního plánu Budyně, vydané formou opatření obecné povahy, nelze podle
§ 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce Obecního úřadu Budyně, Městského
úřadu Vodňany a též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Jaroslav Valenta
starosta obce

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení
a sejmutí veřejné vyhlášky na veřejné i elektronické
úřední desce

