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Veřejná vyhláška
oznámení o zahájení Íízenío Změně č. 3 Územního plánu obce Velichov, konání
veřejného projednání a lTstavení k veřejnému nahlédnutí
Městský úřad ostrov, odbor rozvoje a územníhoplánováníjako pořizovatel územně plánovací dokumentace oznamuje
zahájeni řízení o Změně č. 3Územního plánu obce Velichov.

V

souladu s s 52, odst. 1 zák. č. 18312006 Sb. ve znění pozdějších předpisů se

dne 4. ledna 2011 (úterý) ve 13:30 hod.

na Obecním úřadě Velichov v kanceláři starostky bude konat veřejné projednáni upraveného a posouzenóho
návrhu Změny č. 3 Územního plánu obce Velichov

Upravený a posouzený návrh Změny č. 3 Územního plánu obce Velichov bude v souladu s $ 52, odst' 1
zákona č. 18312006 Sb.' o územnímplanovaní a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, }Tstaven od
3.I2.2010 po dobu 30-ti dnů k veřejnému nahlédnutí:
a) Na Městskérn úřadě v ostrově, Klínovecká 1204, odbor rozvoje a územníhoplánování,2. Patro' číslodveří
212.

b) Naobecním

c)

úřadě Velichov, Velichov č.p.13,363 01 ostrov
Textové i grafické části návrhu Změny č.3 Uzemního plánu obce Velichov budou k nahlédnutína internetové
adrese www.ostrov.cz v záložce
a Uzemní plán" a na intemet. str' obce Velichov www'velichov.cz.

',Rozvoj

Nejpozději při veřejném jednáni

:

MůžekaŽdý uplatnit své připoqÍnk} k návrhu Změny Č. ] Územního plánu obce Velichov.
Mohou uplatnit námitky proti návrhu Změny č' 3 Uzemního plánu obce Velichov pouze vlastníci pozemků a
staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a
zástupce veřejnosti.

K později uplatněným stanoviskům, připomínkárn a námitkám

se

nepřihliží.

Dotčenéorgány, sousední obce obdrŽí oznámení o veřejném projednání návrhu Změny č. 3 Územního plánu
obce Velichov jednot1ivě.

Dotčeriéorgány uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám.
Své připomínky a námitky zasílejte na Městský úřad ostrov, odbor rozvoje a územníhoplánování, Klínovecká
1204.363 20 Ostrov.

Ing.Alexandra Fiirbachová
vedoucí odboru rozvoj e a úZemního plánování v.r.
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu l5 dnů na úřednídesce Městského úřadu ostrov, na úřednídesce obecního úřadu
Velichov a na výše uvedených intemetových stránkách.
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V\Véšeno dne:
SeJmuto dne
Razítko a podpis orgánu, kteý potvrzuje !ryVěŠení a sejmutí oznámeni
;

