uIoženídokumentace
Po nabytí účinnostiopatření obecné povahy č. 112019 bude vsouladu s § 165 odst. 1 stavebního

zákona Územníplán Nová Ves, opatřený záznamem o účinnosti, uložen na Obecním úřadu Nová Ves,
na Městském úřadu Kostelec nad Orlicí, stavebním úřadu - životním prostředí a na Krajském úřadu
Královéhradeckého kraje, odboru územníhoplánování a stavebn ího řádu.

Poučení
Proti Územnímu plánu Nová Ves vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný
prostředek (§173 odst.2 správního řádu). Toto opatření obecné povahy nabývá účinnostipatnáctým
dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce,
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ObdĚí:
k vyvěšenína úřednídesce: Mú kostelec n. orl., odbor organizačně správní
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uloženídokumentace
Po nabytí účinnostiopatření obecné povahy č. 112019 bude vsouladu s § í65 odst, 1 stavebního

zákona Uzemníplán Nová Ves, opatřený záznamem o účinnosti, uložen na Obecním úřadu Nová Ves,
na Městském úřadu Kostelec nad Orlicí, stavebním úřadu - životním prostředí a na Krajském úřadu
Královéhradeckého kraje, odboru územníhoplánování a stavebn ího řádu.

Poučení
Proti Územnímu plánu Nová Ves vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný
prostředek (§173 odst.2 správního řádu). Toto opatření obecné povahy nabývá účinnostipatnáctým
dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce,
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