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VEREJNA VYHLASKA
Oznómení zahójení íízení o nóvrhu

Zmény í..3 Územního plinu sÍdelního útvaru Óeské MeziÍíèí

Mèstsky úùad Dobruska, odbor tozvoje mèsta, úlad územního plAnovàní, podle $ 6 odst l) písm c)

zàkona ó. 183/2006 Sb., o územním pléîovàní a stavebnlm Éàdu (stavebni zókoD),. ve znéní pozdèjsich

piedpisú, polizuje Zménu é.3 Územního plànu sjdelního úwaru (ÚPSÙ) C€ské MeziÌíèí'

b rp;;nd- a iosouzeném nàvrhu Zmèny é l ÚPSÚ Òeské Meziifèi v souladu s $ 52 odst l)

stav;bniho ziko;a a $ 112 zikona é. 500/2004 Sb., spróvní led, ve znènl pozdéjsích pìedpisú. ,se konó

veÍeiné proiedniní ye ètvrtek 21. IistoDadu 2013 ve 14.00 hodin Ìa obecním úíadè v Ceském

MeziÍíèí .

Do nóvrhu Zmèny é. 3 ÚTSÚ Òeské Mezilòí je mozné nahlédnout ve lhùté od21 10 2013 do

28 .11 .2013 :

r v kancelófi obecnlho úíadu Ceské Meziiièí
r v kancelàÈi úÌadu územního plónovóDí, odboru rozvoje mésta Mèstského úÌadu Dobruska

(nóm. F. L. Vèka è.p. 32, kancelíi ó. 107),
. na intemetoúch shrinkóch mèsta DobruÈlqy (wvr'vr'.mestodobruska.oTlupd-9q9zglqD.

Podle S 52 odst. 2 a 3 stavebního zíkona múZe do 7 dnù ode dne veìejného Fojednóní kazdy uplatnit

své piipomínky a dotèené osoby nómitky, ve kter'-ich musi uvést odùvodnèni-údaje podle katashu

nemàvitosti dókbdující dotéenà próva a vlmezit území dotóené nrfunitkou Nrímidcy proti nóvrhu

uzemního plínu mohou podat pouie vlastnici pozemld a staveb dotèenich nóvthem Íe$ení, opróvnèni

investor aìàstupce velejnosti. Pli veÍejném projednrínl se nómitky a piipomínky uplatiují Plsemè a

musl bjt opadény ide;tifikaéními fid;ji a podpisem osoby, ktení je uplatiuje. Dotóené oryiry a

nalsflrifaà jako nadfízeny oÌgón uplatní ve stejné lhùtè staroviska k èóstem.Ìeiení, které byly od
spoleòného jednríní zmènèny.
neoÌihlíZí.

MÈslSKV ÚÉAÙ DoI]RUSKA
Odbor rozvoje mèsta
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V1vèleno dne : 21.10,2013

Souóasné ìilad pro vyvéSení a podóní zpr6w o rryvèled potvrzuje, Ze tato písemnost byla zveiejnèna

zpúsobem umoààujícim dilkov,i pÍf sîup.

hg, arch. Éa Lónsk{
vedoucí odboru rozvoje mèsta
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