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Plze, dne 11.5.2015

VEEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o veejném projednání územního plánu obce Krašovice
Mstský úad Nýany, pracovišt Plze, odbor územního plánování, jako píslušný obecní úad obce s rozšíenou
psobností, který poizuje na žádost obce Krašovice podle § 6 odstavec 1 písm.c) zákona . 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), územní plán obce, oznamuje, že byl zpracován návrh
územního plánu obce Krašovice. Návrh územního plánu obce Krašovice bude vystaven k nahlédnutí
od 14. kvtna do 15. ervna 2015
na Obecním úadu v Krašovicích a na Mstském úadu Nýany, pracovišt Plze, odboru územního plánování,
Americká t. 39, Plze.
V souladu s ustanovením § 52, odstavec 1 stavebního zákona oznamujeme, že veejné projednání návrhu územního
plánu obce Krašovice se koná dne
15. ervna (pondlí) 2015 v 16.00 hodin
v salonku obecního centra u OÚ v Krašovicích.
Nejpozdji do 7 dn od veejného projednání mže v souladu s ustanovením § 52, odstavec 2,3 stavebního zákona
každý uplatnit pipomínky a námitky. Vlastníci pozemk a staveb dotených návrhem ešení, oprávnný investor a
zástupce veejnosti mohou podat své námitky, ve kterých je nutno uvést odvodnní, údaje podle katastru
nemovitostí dokladující dotená práva a vymezit území dotené námitkou. K pozdji uplatnným stanoviskm,
pipomínkám a námitkám se nepihlíží.

Ing. Stanislav Plešmíd
vedoucí odboru územního plánování

V písemné podob
Vyvšeno dne
Sejmuto dne

Razítko a podpis

V elektronické podob
Vyvšeno dne
Sejmuto dne

Razítko a podpis:

Obdrží
MÚ Nýany, pracovišt Plze – odbor organizaní, Americká t. 39, 304 66 Plze – žádáme o vyvšení oznámení a
následné vrácení potvrzeného doruení veejnou vyhláškou zpt v termínu od 14.5.do 15.6.2015
Obec Krašovice, .p. 49, 330 13 - žádáme o vyvšení oznámení a následné vrácení potvrzeného doruení veejnou
vyhláškou zpt v termínu od 14.5.do 15.6.2015
Píloha
Návrh ÚP

