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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
DORUČENÍ A ZVEŘEJNĚNÍ

Návrhu zadání Změny č. 3 územního plánu obce Nižbor
Městský úřad Beroun – odbor územního plánování a regionálního rozvoje, jako orgán územního
plánování dle § 6, odst. 1 ) písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění (dále jen „stavební zákon“), pořizuje Změnu č. 3 územního plánu obce Nižbor.
V souladu s ustanovením § 47, odst. 2 stavebního zákona oznamuje úřad územního plánování projednávání
návrhu zadání Změny č. 3 územního plánu obce Nižbor a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí.
Vzhledem k tomu, že rozsah návrhu zadání Změny č. 3 územního plánu obce Nižbor, není možné
zveřejnit na úřední desce v úplném znění, stanovuje se v souladu s ustanovením § 172 odst. 2 správního řádu
a § 20 stavebního zákona místo a doba, kde je možné se s návrhem zadání seznámit.
S návrhem zadání Změny č. 3 územního plánu obce Nižbor je možné se seznámit v době od dne
vyvěšení této veřejné vyhlášky do termínu pro podávání připomínek (viz níže):
•

na Obecním úřadu Nižbor, Nižbor 26, 267 05 Nižbor v úředních hodinách

•

na Městském úřadu Beroun – odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Husovo náměstí 68,
Beroun - Centrum, blok C, 2. patro, číslo dveří 304 v úřední dny-pondělí a středa 8,00-17,00 hodin
(ostatní dny po předchozí domluvě na tel č. 311654139)
v elektronické podobě na http://www.mesto-beroun.cz/obcan/uredni-deska/ (záložka – územní plánování)
a http://www.obecnizbor.cz/uredni_deska.php

•

V uvedené lhůtě podle § 47 odst. 2 stavebního zákona, tj. do 15 dnů ode dne doručení (doručeno je 15
dnem po vyvěšení) této vyhlášky, může každý uplatnit své připomínky u pořizovatele (Městský úřad
Beroun, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun-Centrum).
K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.

Ing. arch. Dana Vilhelmová
vedoucí odboru územního plánování
a regionálního rozvoje
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Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby, potvrzující svěšení

Razítko:

Razítko:

Obdrží - obec, pro kterou je změna ÚP pořizována
Obec Nižbor, Nižbor 26, 267 05 Nižbor
K vyvěšení na úřední desce
Městský úřad Beroun, Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun - Centrum
Obec Nižbor, Nižbor 26, 267 05 Nižbor

