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OZNÁMENÍ
o zahájení projednávání a zveřejnění návrhu zadání územního
plánu ( dále jen ÚP) KUTROVICE
MěÚ ve Slaném, stavební
úřad (dále jen "pořizovatel"), jako pořizovatel územně plánovací
dokumentace příslušný podle §6 zákona zákona č.183/2006 o územním plánování a stavebním řádu
v platném znění (dále jen stavební zákon), zajistil na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Kutrovice o
pořízení územního plánu ve spolupráci s pověřeným zastupitelem obce vypracování návrhu zadání ÚP.
V návrhu zadání j ou stanoveny hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu v souladu
stavebním zákonem. Návrh zadání je zpracován dle požadavku přílohy č.6 k vyhlášce č.500/2006 Sb.
a bude projednán podle ustanovení § 47 stavebního zákona.
Návrh zadání ÚP Kutrovice bude po dobu 30-ti dnů vystaven k veřejnému nahlédnutí
úřadu
územního
plánování
Městského
úřadu ve Slaném a na internetových
www.meuslany.czlcs/mestky-urad-a-odbory/stavebni/uzamni-planovani/

v kanceláři
stránkách:

a to

od 7.prosince 2009 do 5.Iedna 2010
Podle § 47 odst.2 stavebního zákona mohou dotčené orgány a krajský úřad do 30 dnů ode dne
obdržení návrhu zadání uplatnit u pořizovatele své požadavky na obsah územního plánu vyplývající ze
zvláštních předpisů a požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí. Ve stejné
lhůtě tj. do 30 dnů mohou uplatnit u pořizovatele sousední obce a každý své podněty a připomínky.
a základě uplatněných požadavků a podnětů pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upraví
návrh zadání a předloží jej zastupitelstvu obce Kutrovice ke schválení.
K požadavkům

DO, krajského úřadu a podnětům sousedních obcí nebo připomínkám
uplatněným po uvedených lhůtách se nepříhlíží.

Požadavky a podněty k návrhu zadání ÚP Kutrovice zasílejte písemně ve stanovené
Městský úřad ve Slaném, stavební úřad, Velvarská 136,27401 Slaný.

lhůtě na adresu:

Ivana Brožová
úřad územního plánování

stavebního

úřadu MěÚ ve Slaném

