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[\10stsk~ uřud "Iat\'\~. odbor \~~t;l\h: a ú/cmruho plánovtuu (OVl P). jako obecní uřud s
1'0/.:·iřcnou pusobnovu. pří IlIšn~ k rořl/.clli u/cnuuho plúnu nn i:ídn-.l obec v c : vcm vpravuun obvodu pr dle
. 6 odst. 1 pism. c ) zúkona č. 1H3/~()06 Sb .. \) u/cmuim planov .uu a q;l\ chním řádu. \ C znčni pozdčjvich
předpisu (dále jen siax ebn í zákon).

o z n u m u j e

\ souladu -. uvt ~ 171 zakona č. - OO/~OO..j . h .. spnl\ 111 Lid. a ~ 52 \K( \. I !;l\ chn t11C'1 zákona. konam
veřejného projednám lI~h rhu nnč,,~ Č, I úzcrnnihu pláuu {achro\. které -c hude konat

"zasedací místnosti ovir číslu (háí 1.0l i\lč(1 nato\~·. Bulhiuov a 59/1
dne 11.11. ln) (lllllldt-Ií) od 9.0(l hodin

Navrh II11Cn~ č. I uzcnuuho plám: (a .hr.» rc \:,'''1;1\('11 k vcřejncmu nuhlcdnuu po dobu \:\l'~enl
lélt \ ~hla;',k:. na \1č' I IHIO\ ~. odboru \~ ...t:l\ h~ .t u/cnuuh« plalll)\ ani. úřadu \1(' tvsc Cachr 1\ a na
iI1ICI'llCIO\~dl -.trúl1kúeh: http: \\\\\\J,I,llp\ \ ,\.'Illluktll/\.'l1lnipl,IIl_11rp,\l. p

Upozornění:
Xejpozdčji do t1I1U ( dc dne H'i' jUl'l1II projcd nún] mohou podat \ lnstníci pozemku li st:1\ ch

dotčených uňvrhcrn řešen], op r :h nčn~ investnr a 1;'lqUPCC veřejnosti nám itky , ve kterých musi uvést
oduvodnčni, údaje podle katustru nernnv iluvt i dol.ladujil'i dotčená právn a v vmezi! území dotčené
námitkou.

Dotčené org:íll~' a krnjskj: úř.ul jal.o Iladři'l'n~' or:.!:'rn uplatní \C stejné luutč stanov i!'tl.a
I{ částem řešení, které hyly od . polečnóhu jl'dll:',ni (~5()) I.IllČIlČI\~, a ka/dj IIlUL(' uplatnit svc

připominky .
K pozdějl uplu í něnjm ••t:1I1O\ixkum, připomiukám a mírniti ;'''11 Sl' nepj'·ihlí/í. Ke

·tuno, ixkum, námitkám :1 připol1línk:'t1ll \ l' \ to -cch, II l"l'I'j'('(' h~ lu rozhuduutu pj"j vydáni ,{,sad
územuiho rozvoje nebo regulačního plánu vydunéh» krujcrn Sl' Il(·přihlí/í.
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