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Cheb, dne: 21.1.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný úřad územního plánování dle § 6 odst.1
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
"stavební zákon"), v souladu s ustanovením § 53 odst. 2 stavebního zákona

oznamuje

opakované veřejné projednání návrhu Územního plánu Pomezí nad Ohří
a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
Opakované veřejné projednání se bude konat dne 22.2.2021 (pondělí) v 15:00 hodin,
v zasedací místnosti Obecního úřadu Pomezí nad Ohří.
Upravený návrh Územního plánu Pomezí nad Ohří a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území je
vystaven k nahlédnutí v termínu do 1.3.2021:
-

na Obecním úřadu Pomezí nad Ohří, Pomezí nad Ohří č.p. 18, a
způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: www.pomezinadohri.cz pod odkazem: Úřední deska,
nebo
na Městském úřadu Cheb, odboru stavebním a životního prostředí, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,
v kanceláři č. 33, a
způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: www.cheb.cz pod odkazem: Radnice > Úřední deska >
Projednávané územní plány.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může u pořizovatele každý uplatnit své připomínky, vlastníci
pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnost mohou uplatnit
námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit
území dotčené námitkou.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

otisk razítka

Ing. Jaroslav Šinka v. r.
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí
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Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím
dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.
Datum vyvěšení:............................................

Datum sejmutí:…………………................

V elektronické podobě
zveřejněno od:…………………………..…….

V elektronické podobě
zveřejněno do:….……………………………

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

Rozdělovník
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí
Obecní úřad Pomezí nad Ohří, Pomezí nad Ohří 18, 350 02 Cheb 2
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