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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor územního plánování, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností, který pořizuje na žádost obce Čerňovice podle § 6 odstavec 1c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), územní plán Čerňovice, oznamuje, že byl zpracován návrh územního
plánu Čerňovice.
Návrh územního plánu Čerňovice bude vystaven k veřejnému nahlédnutí
od 18. 1. 2010 do 3. 3. 2010
na Obecním úřadu Čerňovice, Čerňovice 53 a na Městském úřadu Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor územního
plánování, Americká 39, Plzeň.
V souladu s § 52 odstavec 1 stavebního zákona oznamujeme, že veřejné projednání návrhu územního plánu
Čerňovice se uskuteční dne
3. 3. 2010 v 16.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Čerňovice, Čerňovice 53.
Ve smyslu ustanovení § 52 odstavec 2 stavebního zákona mohou námitky proti návrhu územního plánu podat
pouze vlastníci pozemků a staveb dotčeným návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření
a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti.
V souladu s § 52 odstavec 3 stavebního zákona může nejpozději při veřejném projednání každý uplatnit své
připomínky a dotčené osoby podle § 52 odstavec 2 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
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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 18.1.2010 do 3.3.2010 a následné vrácení potvrzeného doručení veřejnou
vyhláškou zpět
Obecní úřad Čerňovice, Čerňovice 53, 330 36 Pernarec - žádáme o vyvěšení oznámení v době od 18.1.2010
do 3.3.2010 a následné vrácení potvrzeného doručení veřejnou vyhláškou zpět
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