Městský úřad Tachov
Hornická 1695, 347 01 TACHOV
Odbor výstavby a územního plánování
Váš dopis č.j.:
Ze dne:
Spis. značka:
Naše č.j.:
869/2013-OVÚP/TC
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Rolková
374 774 154
ludmila.rolkova@tachov-mesto.cz

Datum:

28. 08. 2013

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
- doručení návrhu územního plánu Dlouhý Újezd (dále jen ÚP Dlouhý Úje zd) a
zveře jnění návrhu ÚP Dlouhý Újezd

Městský úřad Tachov, odbor výstavby a územního plánování, jako příslušný orgán obce
– úřad územního plánování (dále jen pořizovatel) podle § 6 odst.1, písm. c) zákona
č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění
pozdějších změn, doručuje v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 stavebního zákona a § 171 a
následujících zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění po zdějších změn, návrh územního
plánu Dlouhý Újezd veřejnou vyhláškou.
Návrh ÚP Dlouhý Újezd řeší správní území obce Dlouhý Újezd, které se rozkládá v k. ú.
Dlouhý Újezd.
Veřejná vyhláška o doručení návrhu ÚP Dlouhý Újezd bude vyvěšena na úřední desce
Městského úřadu Tachov a úřední desce Obecního úřadu Dlouhý Újezd s vyznačením dne
vyvěšení a dále bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 dnů ode
dne vyvěšení. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje veřejná vyhláška k návrhu ÚP
Dlouhý Újezd za doručenou.
Ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení návrhu ÚP Dlouhý Újezd může každý uplatnit u
pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
Návrh ÚP Dlouhý Újezd je zveřejněn v tištěném vyhotovení od 28. 08. 2013 do 14. 10. 2013
na odboru výstavby a územního plánování MěÚ Tachov, Hornická 1695, Tachov - kancelář č.
229, kontakt: L. Rolková, telefon č. 374 774 154, nebo na Obecním úřadě Dlouhý Újezd, u
starostky obce Aleny Kořínkové, tel. č. 374 724 165, 737 448 870.
V elektronické podobě na internetové adrese
http://www.tachov-mesto.cz/podklady/navrh_up_dlouhy_ujezd.zip
----------------------------------------------------------------------------------

Své připomínky k návrhu ÚP Dlouhý Újezd podávejte písemnou formou a zasílejte na
Městský úřad Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov, odbor výstavby a územního plánování.

otisk úředního razít ka

Josef Havel
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování

Vyvěšeno na úřední desce dne :

Sejmuto dne:

Razít ko a podpis (orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí o známení)

Telefon: 374 774 111
Fax: 374 774 175
www.tachov-mesto.cz

IČ: 00260231
DIČ: CZ00260231

příjmový účet: KB Tachov 2688980287/0100
výdajový účet: KB Tachov 2688970257/0100
e-mail: podatelna@tachov-mesto.cz

