Městský úřad v ostrově
odbor rozvoje a uzemního plánor ani
Klínovecká l204. 36] 01 Ostrov
V\'řizuje: lng. Lca Hochová.

tcl ]5]80l266 čj oRUP102ó50/i2

Veřejná vyhláška
Oznámení o projednáni
návrhu zadáni Územního plánu Velichov a jeho vystavení k veřejnému nahlódnuti
Městský úřad ostrov' odbor rozvoje a územního plánování jako pořizovate1 územně plánovací dokumentace
oznamuje zveřejnění a vystavení k veřejnému nahlédnutí

návrhu z^dání Uzemního plánu Ve|ichov

dle $ 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,ve znění pozdějšíchpředpisů, o úzennímplánování a stavebrrírn řádu
(stavební zákon)
lhu

od 27.1'2012 po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení
na úřední desku tj. do 26.2.20|2.

t,l vy''stavcni núvrhu zadáni''

ostrov, Klínovecká l204, ostrov, odbor
rozvoje a územníhoplánování, 2. Patro, číslodveří 212.
- obecní úřad Velichov' Velichov č.p' 13' 363 01 Ostrov

- Městský úřad

mís'to ýystavení návrhu zadání:

V uvedené lhůtě 30 dnů rrystavení můžekaždÝ uplatnit své připominkv k návrhu zadání Uzemního
plánu Velichov. K připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

Vzhledem k rozsahu písemnosti není zveřejněna celá písemnost, k nahlédnutí je na výše

uvedených místech, nebo na internetových stránkách města Ostrov w\\'w.os'rRoV.cZ v záložce ,,rozvoj
a územní plán".

Dotčenéorgány. sousední obce a kraiskÝ úřad obdržely návrh zadání jednotlivě. Dotčenéorgány a
krajský úřad mohou uplatnit své požadavky na obsah územního plánu a požadavky na rryhodnocenÍ
vliví lizemního p|ánu na životníprostředi do 30 dnů po obdrženínávrhu zadání Územního plánu
Velichov. Sousedni obce mohou ve stej né lhůtě uplatnit své podněty.

Své požadavky' podněty a připomínky zasílejte na Městský úřad ostrov, odbor rozvoje
územníhoplánováni, Klínovecká l204,363 01 ostrov.

a

Zák|adní údaje o obsahu návrhu zadání Územního ptánu Velichov:
Návrh zadání Územního plánu Velichov stanovuje koncepci rozvoje obce. včetně urbanistické koncepce
s ohledem na hodnoty a podmínky v území.
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Ing. Alexandra Fůrbachová v.r.
vedoucí odboru rozvoje a územníhoplánováni
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů na úřednídesce MěStského úřadu ostrov, na úřední desce Městského úřadu
Velichov a na vÝše uvedenÝch internetových sn'ánkách.
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