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MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝŘANY
pracoviště Plzeň, Americká 39, Plzeň PSČ 304 66

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Č.j.:
Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

OÚP-Rud/4162/2022
Ing. Marek Ruda
marek.ruda@nyrany.cz
377 168 014

Plzeň, dne 7. 2. 2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor územního plánování, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností podle § 6 odstavec 1c) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, který pořizuje změnu č. 1 Územního plánu Čerňovice zkráceným postupem podle §55a
a §55b stavebního zákona, oznamuje, že byl zpracován návrh změny č. 1 Územního plánu Čerňovice. Návrh změny
č. 1 Územního plánu Čerňovice bude vystaven k veřejnému nahlédnutí
od 7. 2. 2022 do 16. 3. 2022
na Obecním úřadu Čerňovice, Čerňovice 72, 330 38 Úněšov a na Městském úřadu Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor
územního plánování, Americká 39, 304 66 Plzeň.
V souladu s ustanovením § 52 odst. 1 stavebního zákona oznamujeme, že veřejné projednání návrhu změny č. 1
Územního plánu Čerňovice se koná dne
9. 3. 2022 v 16.00 hodin
na Obecním úřadu Čerňovice, Čerňovice 72, 330 38 Úněšov.
Ve smyslu ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou námitky proti návrhu změny č. 1 Územního plánu
Čerňovice podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce
veřejnosti.
V souladu s ustanovením § 55b odst. 2 stavebního zákona může každý nejpozději 7 dnů ode dne veřejného
projednání, tj. 16. 3. 2022, uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle § 52 odst. 2 stavebního zákona své
námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a
vymezit území dotčené námitkou. K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Ing. Stanislav Plešmíd
vedoucí odboru územního plánování
V písemné podobě:
Vyvěšeno dne:
Razítko a podpis:
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Obdrží
Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor organizační a správní, Americká 39, 304 66 Plzeň – žádáme o
vyvěšení oznámení v době od 7. 2. 2022 do 16. 3. 2022 a následné vrácení potvrzeného doručení veřejnou vyhláškou
zpět
Obecní úřad Čerňovice, Čerňovice 72, 330 38 Úněšov – žádáme o vyvěšení oznámení v době od 7. 2. 2022 do 16. 3.
2022 a následné vrácení potvrzeného doručení veřejnou vyhláškou zpět
Příloha
Návrh změny č. 1 Územního plánu Čerňovice

