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Vypraveno dne:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ Č. 3 ÚP CHRÁST
A DATA KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní jako orgán územního plánování příslušný podle § 6
odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění zákona č. 225/2017 Sb., oznamuje zahájení řízení o změně č.3 ÚP Chrást podle § 55a, 55b
stavebního zákona ve vazbě na ustanovení §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
Veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu změny č.3 ÚP Chrást se bude konat
dne 23.07.2018 v 15.00 hod v malém sále Lidového domu v Chrástu.
Návrh změny č.3 ÚP Chrást je vystaven k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele, Magistrátu města
Plzně, odboru stavebně správním, Škroupova 4, na obecním úřadě v Chrástu a dále dálkovým způsobem
na adrese http://www.plzen.eu, elektronická úřední deska - vlastní, nebo na stránkách obce Chrást:
http://www.obecchrast.cz.
Podle § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem
řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti k návrhu podat námitky, nejpozději však do 7 dnů
od veřejného projednání.
Podle § 55b odst. 2 stavebního zákona nejpozději do 7 dnů od veřejného projednání dotčené
orgány uplatní svá stanoviska, každý může uplatnit své připomínky. K později uplatněným
stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Upozornění:
V námitkách se musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a
vymezit území dotčené námitkou. Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo
rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje se nepřihlíží.

Ing. arch. Jitka Růžičková
referent odboru stavebně správního
Magistrátu města Plzně
"otisk úředního razítka"
Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města Plzně a Obecního
úřadu Chrást. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení a zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.
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