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vEŘEJNÁ vyHLÁŠrl
o

Ozná me n í
veřejném projednání návrhu územníhoplánu Stare Sedliště

oznámení o zveřejnění návrhu ^územniho plánu Staré Sedliště

Městský uřad Tachov. odbor výstavby a úzrmnftto plánování, jako příslušný orgán obce - úřad
úremníhoplánování (dále ,pořizovatel") podle § 6 odst.l, písm c) zákom č.18312006 Sb. o
úremnímplánování a stavebním řádu (stavební ákon ), ve znění pozdějších znĚn,
v souladu s ust.

oznamuje

§ 52 odst. 1 a § 22 sávebního ákona, veřejné projednání o upraveném a

posouzeném návrhu územního plánu Stare Sedliště -datum úpravy 0612015 (dále jen ,,UP Staré
Sedliště'), spojené s ýkladeq které se koná
ve čtvrtek dne 10. 03. 2016. od 13:00 hodin. v kulturním domě Na Zavadilce ve Stare Sedlišti.
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj úzrmi se pro správní úzc,mi Staré Sedliště ne4racovává.
Do nárnhu t_lP Stare Sedliště - datum úprary 06l20l5je možno nahlédnorrt v termínu od 29. 01.
2016 do 17. 03.20l,6 a to:
- u pořizovatele, na Městském úřadě Tachov, odboru ýstavby a úremního plánováni Hornická
1695, Tachov, v kanceláŤi č. 229, kontaktní osoba: Ludmila Rolková, telefon č. 374 774 754,
- na Obecním úřadu Staré Sedliště, Staré Sedliště 359, u starostky obce Mgr. Jitky Valíčkové,tel.
ě. 374 787 730, 606 042 235.
- v elektronické podobě na internetové adrese pořizovatele:
http:/iwww.tachov-mesto,czluzemni,Nawlr-UP-Stare-Sedliste-pro-VP.zip

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednaní, tj. do 17.03.2016 můžekažÁýuplatnit své
připomínky a vlastníci poremků a staveb dotčených návrhem řešení oprávněný investor a ástupce
veřejnosti mohou uplatnit namitky, ve kterých musí uvést odůvodnění udaje podle katasfru
ne mo vito stí dok laduj íc í dotče na práva a lry me zit úzpmídotče né rrámitko u
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Dotčenéorgány a krajský úřad jako mdřizený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem
řešení které byly od společnéhojednaní zrŇněny.

K později

uplatněnýrrr stanoviskům, připonínkám a narnitkám se ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního

zilkorn nepřihlíží.

Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcectr, o kterých bylo rozhodnrrto při vydání zásad
územního rozvoje, ve znění pozdější Aktualizace č. 1 nebo regulačníhoplánu lydaného krajem, se
nepřihlíží.

Veřejna r,yhláška o veřejném projednaní náwhu ÚP Stare Sedliště a jeho zveřejnění - datum
rryravy 0612015 bude vyvěšena na úřední desce Městského uřadu Tachov a úřední desce Obecního
třadu Staré Sedliště s r,yznačenímdne lryvěšení a dále bude zveřejněna 4pr,sobem umožňujícím
dáIkoqi přístup po dobu nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednaní.
Patnáctý den po vyvěšenírla uřední desce Městského úřadu Tachov se považuje veřejruí vyhláška o
veřejnénr proiěanáni narrhu ÚP a zveřejnění nauhu tjP Stare Sedliště za doručenou.
Své připomínky a namitky podávejte písemnou formou a zasilejte na adresu pořircvatele - Městský
třad Tachov, Hornická 1695,347 01 Tachov, odbor qýstavby a územníhoplánování.
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