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Cheb, dne: 19.3.2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 25/3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU
POMEZÍ NAD OHŘÍ
Městský úřad Cheb, jako pořizovatel změny č. 25/3 Územního plánu sídelního útvaru Pomezí nad Ohří podle
ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje
v souladu s ustanovením § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že
Zastupitelstvo obce Pomezí nad Ohří, jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm.
c) stavebního zákona
vydalo změnu č. 25/3 Územního plánu sídelního útvaru Pomezí nad Ohří
formou opatření obecné povahy
svým usnesením č. 10/18 ze dne 22. února 2018 v souladu s ustanovením § 54 odstavec 2 stavebního zákona
a v souladu s ustanoveními § 171 a § 172 správního řádu.
Opatření obecné povahy se týká všech vlastníků pozemků a staveb nacházejících se ve správním území obce
Pomezí nad Ohří.
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který je vydal.
Opatření obecné povahy je zveřejněno v úplné podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické
úřední desce MěÚ Cheb - www.cheb.cz pod odkazem Úřední deska > přejít na > projednávané územní plány.
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

otisk razítka

Ing. Jaroslav Šinka v. r.
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí
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Zveřejněno na úřední desce po dobu 15 dnů, opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po
dni vyvěšení.
Datum vyvěšení:
……………………………………
Razítko a podpis oprávněné osoby
potvrzující vyvěšení

Datum sejmutí:
……………………………………
Razítko a podpis oprávněné osoby
potvrzující sejmutí

V elektronické podobě zveřejněno od:

V elektronické podobě zveřejněno od:

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

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

Razítko:

Razítko:

Rozdělovník:
Úřední deska: (k vyvěšení)
Městský úřad Cheb – odbor organizační, 26. dubna 21/4, 350 20 Cheb
Obecní úřad Pomezí nad Ohří, Pomezí nad Ohří 18, 350 02 Cheb 2
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