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VEŘEJNÁ

VYHLÁŠKA

(dle § 25 zákona Č 500/2004 Sb

O PROJEDNÁVÁNí

NÁVRHU

spravru řad v platnem znění)

OZNÁMENí
ZADÁNí ZMĚNY

MěU Přibram, odbor Stavební úřad a územní plánováni
úzernnho planování (dále jen .pořízovatet ) dle § 6 odst
a stavebním řadu (dále jen "stavební zákon ), v platném
odst 1 pisrn c) stavebního zákona Změnu c 2 Územního
V souladu s § 47 a § 55 odst

Č. 2 ŮZEMNíHO

PLÁNU

oddělení územního plánování. jako pŤíslU I1Ý rad
1 zákona Č 183/2006 Sb. o úzel11l1lrr páno ání
znění pořizuje na žádost obce N
Iil1U dle § 6
plánu Nepomuk (dále jen .zrněna"],

2 sta ebního za ona pořizovatel

I

oznamuje

projednávání

zrněny
Ponzovatei zároveň oznamuje že v souladu s § 47 ods 2 stavebního
1209.2017 Je návrh zadání změny zveřejněn na těchto místech
•

•

zákona v době

www.pnbram.eu (městský úřad - odbory MěŮ - stavební
územního plánování - obce ORP Přlbrarn - Nepomuk)

1

OÚ Nepomuk
MěU Příbrarn. odbor Stavební úřad a územní plánování, odd územního plá ování

Kazdý muže uplatnit k návrhu zadání změny připomínku ve Ihutě do 15 dnu od

dne doruče

Pnpominky budou uplatněny písemnou formou na adresu pofizovatele, tzn MěP Příbram, od
uřao a územní planování odděleni územního plánováni Tyršova 108, 261 01 Přlbram I

VOjtěch Vaverka
vedouci oddělení úzernruho plánován:
Tento dokument musí být na úředních deskach MěÚ Přibram a OÚ Nepomuk vyvěšen v dob 00
10082017 do 12.09.2017 Po obec potvrdí na dokladu dobu vyvěšeni a sejmutí a vrátí zp t
é

Datum vyvěšení

10 08.2017

Razltko a podpis oprávněné osoby,
potvrzujte: vyvěšeni

OBECN
26242 R

Y

--~'---

UK
dTf.

