Městský ílřad v ostrově

odL]ol rozvoie a ťlZemníl]o plánováni

Klinovecká l]0']. P'o'Bo\ l54.36jf0 ostrov
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Oznámení o projednání
návrlru zadání Změny č. 27 Úzernního plánu města
a jeho \'-Ystžr\'eník veřeinému nahlédnutí
lvlěstsltý

ťri'ac1

ostr'ov. odbor' r'ozr'oje a Ílzet-tllrího p1árrování jako poi'izor'ate1 ťtzetrrtlě plátlor'ací dokumentacc
oznamuje zveřejnění a vystavení k veře.1nému nahlédnutí

návrhu zadání Změny č.27 Uzemního plánu města Ostrov
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o6r'. 2 zákotra č' 183/2006 Sb''ve znění pozdějších předpisů, o Írzemllín'i plánování a stavebnfin řádu
(stavební zákon)
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od 5.10.2009 po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení
na úřední desku tj. do ,l.ll.2009.
Městský úřad ostrov, Klínove cká 1204, Ostrov, odbor
rozvoje a územního plánování, 2. Patro, číslodveří 212'
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V uvedené lhůtě 30 dnů v;y_stavení můžekaždý up|atnit své připomínky k návrhu za'dání Změny
města Ostrov. K připomínkám up|atnčným po uvedených lhůtách se nepřihlŽí.

č.27 Územniho plánu

Vzhledem k rozsahu písemnosti neni zveřejněna celá písemnost, k nahlédnutíje na výše

ur'edených místcch' nebo na intern€toqÍch
a územníplán".

stránkách mčsta ostřoY }vw\Y.os'f Ro\/'CZ v záložce ,,rozvoj

Dotčenéorgány, sousetlni obce a kraiský úřad obdržely návrh zadání jednotlivě. Dotčenéorgány a
krajsky úřad mohou upl:rtnit své požadavky na obsah změny územníhoplánu a požatlavky na
v-vhodnoce ní.vlivůzměny územního plánu na životníprostředí do 30 dnů po obdrženÍnávrhu zadání
Zmény č.27 Uzemního plánu města Ostrov. Sousední obce mohou ve stejné |hůtě up|atnit svó podněty.

Své požad:rvky' podněty a připomínky Zasílcjt€ na Městský úřad ostrov, odbor rozvo;c
úzcmníhoplánování, Klínovecká 1204' 363 20 Ostrov.
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Základni údaje o obsahu návrhu zadání Změny č. 27 Územního plánu města Ostrov:
Návrh zadání Změny č.27 Územního plánu město ostrov řeší zÁěnu závazných regulačníchpoclnrír-rek ve
třecl-r stár'ajících r'ozvojovýcl-r plochách v Úzet-nním plánu rněsta ostrov označených jako oS_Sú1. oS SM2
a ()S_SM3. .Tedlrá se o rozvojové plochy v západní aŽ severozápadrrí části rrrěsla ostrov nar'aztÚící na
zastarlčt-téúzemí.Ztněnou b5r v těchto p1ochách měla být unoŽněna i výstavba rodinných c1onťl. přičen-rŽ se
snÍŽírr-raxirrrální podlaŽnost z II1
ví na Ii'NP + podkroví'
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Ing. Álexandra F'ůrbachová v.r.
I

vedoucí odboru rozvoje a územníhoplánování
Toto ozi]álnení mLrsi být vyvěšeno po dobrj
stlánkách.

ů rra úřednídesce Městského úřadu ostrov a na výŠeuvedenj'ch intemetoVÝch

Vyvěšeno drre: 5. \ o. 2 oo q
Selnuto dnc: \. {^. ) n..o.
Razitko a podpiS orgánu' ktelý potvrzr.rje vyvěšeni a sejlnuti oznámeni
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