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Vypraveno dne:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ
NÁVRHU ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST
Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování
příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
(dále jen "stavební zákon"), na základě rozhodnutí zastupitelstva obce zpracoval v souladu s § 47 odst. 1
stavebního zákona ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh zadání změny č. 3 územního plánu Chrást
a v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona oznamuje jeho projednávání.
V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona doručuje pořizovatel návrh zadání změny č. 3 územního plánu
Chrást veřejnou vyhláškou. Do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky (veřejná vyhláška je podle
správního řádu doručena 15. dnem po vyvěšení) může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.
Vzhledem k rozsahu písemnosti není zveřejněna celá písemnost. K nahlédnutí je v budově Magistrátu
města Plzně, odboru stavebně správním, Škroupova 4, Plzeň a na obecním úřadu Chrást. Návrh zadání
změny č. 3 územního plánu Chrást bude ve výše stanovené lhůtě též vystaven na internetových stránkách
pořizovatele (www.plzen.eu, elektronická úřední deska) a na elektronické úřední desce obce Chrást.
K připomínkám uplatněných po uvedené lhůtě se nepřihlíží.

Ing. Petra Štáhlová
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.
Obdrží:
Obecní úřad Chrást, IDDS: g2gb2h5
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