
OBEC KVILDA
384 93 KVILDA

veŘeuruÁ VYHt-ÁŠrn

oznámení o vydání změny č. 11
územního p!ánu síde|ního útvaru Kvi|da

formou opatření obecné povahy

Zastupite|stvo obce.Kvi|da, příslušné podle $ 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 18312006 Sb., oúzemním p|ánování a stavebním řádu, ve znění p|atných piedpisů (dále jen '.stavební
zákon,'), za použití-S.^S4 odst 2 a S 55 odst. 2 stavebhího.zákóna, d ts á pří|ohy č' 7vyhláŠky č. 500/2006 Sb., o Územně ana|ytických podk|adecrr, -územně 

pláňovací
!9!u1entací a způsobu evidence Územně plánova-cí činnosti, s 171 až 174 zákona ě'
5o0l2oo4 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením $ 188
odst. 4 stavebního zákona, na zák|adě svého usnesení č,, 1115 ze áne 11 'o2,2o2o

schvá|iIo

lYdání změny č. 11 Územního p|ánu sídelního útvaru Kvi|da formou opatření obecné povahy
Ó' 1l2o20 (dá|e jen ''opatření obecné povahy'').

opatření obecné povahy se můŽe přímo dotýkat vlastníků pozemků a staveb dotčených
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěŠných opatření, zastavitelných p|oc.h a
zástupce veřejnosti

Do opatření obecné povahy, textové a grafické části je moŽné nah|édnout v kanceláři
starosty obce Kvi|da vúředních hodinách (Po a St 08:00_16:00h) nebo po te|efonické
dom|uvě na te|' č' 388 435 522 a na odboru výstavby a územního p|áňováni rr71eÚ ýiňp"iŘ, 

"určených úředních dnech a hodinách (Po, St 07:30-,|1:30h, 12:3O-17:00h) ne'bo po
te|efonické dom|uvě na te|. č. 388 459 o58 - o59.

opatření obecné povahy je zveřejněno na e|ektronické úřední desce obce Kvi|da
(www.sumava.net/oukvi|dal) a pořizovatele (www.Yimperk.cz), ce|ý dokument včetně
úplného zněníje pak k nah|édnutí na obci Kvi|da a MěÚVimperk

opatření obecné povahy musí být zveřejněno nejméně po dobu 15 dnů
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1) Úoaje o zveřejnění na e|ektronické a Úřední desce obce Kvi|da:

- vyvěŠeno dne .' 4q j...cr< J.2^)

- sejmuto dne .

Razítko a podpis orgánu, ktený potvrzuje vyvěšení a sejmutí na Úřední desce:

2) Úoa';e o zveřejnění na elektronické a úředíí desce MěÚ

- vyvěšeno dne .........

- sejmuto dne .

Razítko a podpis orgánu, ktený potvzuje vyvěšení a sejmutí na úřednídesce:

Podpis:

Datum nabytí účinnosti:


