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Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí 
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb 

 
 

 
Č.j: MUCH  54165/2017/Oca Cheb, dne: 23.6.2017 
Spis. zn.: KSÚ   5658/2017  
Vyřizuje: Ing. Miroslava Ocásková  
E-mail: ocaskova@cheb.cz  
Telefon: 354440145 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

O Z N Á M E N Í  
O KONÁNÍ SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ O NÁVRHU ZM ĚNY Č. 25/3  

 
ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU POMEZÍ NAD OH ŘÍ 

 
  
Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný úřad územního plánování (dále 
jen „pořizovatel“) dle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje 
v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 stavebního zákona 
  

společné jednání o návrhu Změny č. 25/3 Územního plánu sídelního útvaru  
Pomezí nad Ohří 

  
Návrh změny je vystaven k nahlédnutí: 
  
-          na Obecním úřadu Pomezí nad Ohří, Pomezí nad Ohří čp.18,  
-          na Městském úřadu Cheb, odboru stavebním a životního prostředí, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 
č. 14, v kanceláři č. 35, 

-          způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: www.cheb.cz pod odkazem: Radnice > Územní 
plánování > Projednávané změny územních plánů,  

 
v termínu od 29.6.2017 do 16.8.2017. 
  
Dle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona v uvedené lhůtě může každý uplatnit u pořizovatele 
písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.  

 
 
 

 
otisk razítka 

 
 
 

Ing. Jaroslav Šinka v. r. 
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí 
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Datum vyvěšení: …………………………….  Datum sejmutí: …………………………….  

 ………………………………….....................  ………………………………...................... 

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení   Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 

Razítko:     Razítko:  

 

 

V elektronické podobě     V elektronické podobě  

zveřejněno od: ………………………………  zveřejněno do: ………………………… 

  

………………………………….....................  ………………………………...................... 

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění  Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění 

Razítko:     Razítko:  

 
 
 
 
 
K vyvěšení na úřední desce: 
 
Adresát: 
MěÚ Cheb - odbor organizační (IČO - 00253979), 26. dubna 4/21, 350 00  Cheb 2 
Obecní úřad Pomezí nad Ohří, Pomezí nad Ohří 18, 350 02  Cheb 2 
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