Obecní úřad |{ová Ves u Mladé Vožice
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VYHLASKA
obecní úřad Nová Ves u Mladé VoŽice pořizuje
dle $ 5 zákona č. 18312006Sb.. o
územnímplánováni a stavebnímřádu' ve zněni po,áo;si.h
předpisů(d,á|etéžjen ,,stavební
zákon,,),Změnu ě. |_Územníhoplánu obce Nová
Ves u Mladé VoŽice (dále jen změnu č. 1
UP). ZpracovatelemZměny č.l UPje lng. arch. Dagmar
:
Buzu.

veřejnéprojednání návrhu Změny č.1 územníhoplánu
obce |{ová Ves u
Mladé Vožice
se uskuteční
dne 3.12. 2008 (středa)v 16,00hodin na Obecnímúřadu
|r1ová

Ves u MtadéVožice

Návrh Územního plánu Nová Ves u Mladé VoŽice je
v souladu s ustanovením$ 52 vystaven
k veŤejnému
nahlédnutí
po dobu 30 dnů ode dne doručeníveřejné vyhlášky.
il. oznámení o vystavení Územního plánu |r[ová
Ves u MIadé Vožice k veřejnému
nah|édnutí.
Územníhoplánu Nová Ves u M]adéVoŽiceje vystaven
od 15. l0. 2008 do 3. |2.2008 na
Y'''!
úřednídesce obce Nová Ves u Mladé VoŽice u nu
*.ď,tránkách obce : Wl4rgldyggjg.ga
Upozorněník bodu I a II.:
V souladus $ 52 odst.2 stavebního
zákona mohou podatk návrhu Územníhoplánu Nová
Ves u
Mladé VoŽice vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem veřejně prospěšných staveb.
y9rej1c prospěšnýchopatřenía zastavitelnýchploch á,a,[,p"" veřejnosti.
V souladu s $52 odst. 3 stavebního zákona.n.iz.
n.;po'oe;i při veřejnémprojedrráni kuŽdý
uplatnit své připomínky a dotčenéosoby podle
oá't.z nárnitky. ve kterých musí uvést
odůvodnění,udaje podle katastru nemoviiosií
dokladující dotčená práva a vymezit uzemi
dotčenounámitkou. Dotčenéorgány uplatní na
závěr u"i"jneho projeclnánísvé stanovisko k
připomíntrráma námitkám. r pozdéji uplatněným
stanoviskům, připomínkám a námitkánr se
nepŤihlíží.
Ke stanoviskůma připomínkámpodanýnrpo výše
uvedenýchlhůtáchnebude přihlíŽerro.
Děkuieme
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Laóislav Křemen
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