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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Petrovice
Městský úřad Nový Bydžov jako obecní úřad obce s rozšířenou působností je v souladu s ustanovením § 6 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), ve znění pozdějších
předpisů úřadem územního plánování, vykonávajícím v souladu s § 5 odst. 2 působnost ve věcech územního plánování
ve svém správním obvodu. Výkonem činností úřadu územního plánování byl pověřen odbor výstavby a životního
prostředí Městského úřadu Nový Bydžov.
Ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona pořizuje Městský úřad Nový Bydžov na žádost obce
Petrovice Územní plán Petrovice.
V souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona oznamuje Městský úřad Nový Bydžov zahájení projednání
návrhu zadání Územního plánu Petrovice.
Návrh zadání Územního plánu Petrovice je k dispozici na Městském úřadě Nový Bydžov na odboru výstavby a
životního prostředí a na Obecním úřadě Petrovice. Dále je návrh zadání Územního plánu Petrovice dostupný na
internetové adrese http://www.novybydzov.cz/up-petrovice/ds-1440/archiv=0
Návštěvu mimo úřední hodiny je třeba předem telefonicky domluvit. Do 15 dnů ode dne doručení může každý uplatnit
u pořizovatele písemné připomínky. K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.

Ing. Jan Rejthárek
vedoucí OVŽP
________________________________________________________________________________________________
Vyvěšeno dne: 28. 8. 2015
Sejmuto dne: 12. 9. 2015

Potvrzujeme vyvěšení na úřední desce a zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.
Razítko a podpis orgánu, který zajišťuje vyvěšení a sejmutí.
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