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ODBOR ÚZnVINÍUO PLÁNOVÁNÍ

Čj, oÚp-rruls+s}l2}I2 - 26
Vyřizuj e: Ing. Vladislava Krupičková
E-mail: vladislava.krupickova@nyrany.cz
Telefon: 377 168 a12

Plzeň, dne 30. i 1.2015

vEŘEJNÁ yynlÁšxa
oZNAMENI

Městs§ý úřad N;ýřany, pracoviště Plzeň, odbor územního plánování, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působnosti, kteý pořizuje na žádost obce Kunějovice podle § 6 odstavec 1c) zákona é. 18312006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), územni plán Kunějovice, oznamuje, že byl zpracovitn náwh
územního plánu Kunějovice.
Návrh územního plránu Kunějovice bude vystaven k veřejnému nahlédnutí

od 4.12.2015 do 21.12.2015

na Obecním úřadu Kunějovice, Kunějovice 28 a na Městském úřadu Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor územního
plánování, Americká 39, Plzeň,

V souladu s § 52 odstavec 1 stavebního zákona oznamujeme, že veřejné projednaní náwhu územního plánu
Kunějovice se uskuteční dne

5. 1.2016 y 16.00 hodin
v sálu restaurace Kunějovice 28.

Ve smyslu ustanovení § 52 odstavec 2 stavebního zíkona mohou nrámitky proti návrhu zmény územního plánu
podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.
V souladu s § 52 odstavec 3 stavebního ákona může každý nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného
projednání, tj. do 12.1,.2016, uplatnit své připomínlry a dotčené osoby podle § 52 odstavce 2 své námit§, ve
kterých musí uvést odŮvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit
území dotčené námitkou.
K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíž.
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