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veŘe.lľĺÁ VYHńŠxn
oznámení o vydánĺ změny ć.2 územního plánu Dolní Branná

Městský úřad Vrchlabí, odbor rozvoje města a územního plánování, jako úřad územního
plánování, příslušný podle dle Ş6 ods.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánovánĺ
a stavebnĺm řádu (stavebnĺ zákon), ve znění pozdějšĺch předpisů, který je přĺslušným
pořizovatelem, Vsouladu sŞ171 anásledujících zákona ć,.500ĺ2004 sb., správní řád, ve
znëní pozdějších předpisů,

oznamuje vydánĺ

změny č,.2 uzemního plánu Dolní Branná
formou opatření obecné povahy

Změnu Ö,.2 územnĺho plánu Do|ní Branná vydalo Zastupitelstvo obce Dolnĺ Branná na svém
14. zasedání dne 6.5.2020 usnesením Zo podle $ 6 odst. 5 pĺsm. c) stavebního zákona, za
pouŽĺtí Ş 43 odst'4 stavebního zákona, v souladu s $ 171 a následujících správního řádu.

Změna č,.2 uzemního plánu Dolní Branná obsahuje textovou a grafickou část s členěním na
výrok a odůvodnění. Současně se změnou č,.2 Územního plánu Dolnĺ Branná bylo
zpracováno a doručeno úplné znění územního plánu Dolní Branná.

Změna ć.2 Územního plánu Dolní Branná nabyla účinnosti dnem 23'6.2020'

Dle $165 odst.1 stavebnĺho zákona je dokumentace změny č,.2 územního plánu Dolní
Branná včetně dokladů o pořizovánĺ uloŽena k nahlédnutĺ u obce Dolní Branná. Dále bude
dokumentace po opatření záznamem o Účinnosti poskytnuta stavebnímu úřadu MÚ Vrchlabĺ,
MU Vrchlabí, odboru rozvoje města a územního plánování (úřad územnĺho plánování)
a KÚ Královéhradeckého kraje - odboru Územního plánování a stavebního řádu. Změna ö,.2
územního plánu Dolnĺ Branná a Úplné znění Územního plánu Dolní Branná po změně č,. 2
budou, vsouladu s Ş165 odst.3 stavebního zákona, zveřejněny na internetových stánkách
města Vrchlabĺ a obce Dolní Branná:

https:i/www.muvrchlabi.czlverejna-vyhlaska-oznameni-o-vydani-zmeny-c-2-up-dolni-
bran naid-9249 ĺ pl = 17 47

http://www. d bran na. cz

Ve Vrchlabĺ dne: 17.8.2020

Na Úřednĺ desku města
- vyvěšeno dne: 17'8.2020
- sejmuto dne: 18.9.2020

Ve stejném termĺnu bude vyvěšeno na elektronické úřední desce

Souěasně vyvěšeno
na elektronické
úřední desce.

adamovamiroslava@muvrchlabi. cz
www.muvrchlabi.cz

ll: 002 78 475
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