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VEREJNA VYHLASKA
Obecní úrad Mezoun, jako porizovatel príslušný k porizování zmeny c. 2 územního plánu obce (ÚPO)
Mezoun podle § 6 odst. 2 zákona c. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební
zákon), ve znení pozdejších predpisu, zajištující územne plánovací cinnost podle § 24 odst. 1 stavebního
zákona na základe smlouvy s PRlSVICH, s.r.o., IC 27101053, v souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona
a § 172 odst. 3 zákona c. 500/2004 Sb., správní rád, oznamuje zahájení rízení o

zmene e. 2 územního plánu obce MezouD.
Návrh zmeny c. 2 ÚPO Mezoun, zpracovaný v kvetnu 2010 (zhotovitel PRlSVICH, s.r.o., IC 27101053;
projektant Ing. akad. arch. Petr Foglar, aut. architekt CKA 002667), na základe zadání schváleného
Zastupitelstvem obce Mezoun dne 25. brezna 2010, upravený v lednu 2011 podle výsledku spolecného
jednání dle § 50 odst. 1 stavebního zákona a posouzený Krajským úradem Stredoceského kraje podle § 51
stavebního zákona, bude vystaven k verejnému nahlédnutí po dobu 45 dnu ode dne vyvešení této
verejné vyhlášky na úrední desce, a to

od 25. ledna 2011 do 10. brezna 2011
na ~ Obecním úradu Mezoun;
~ internetových stránkách obce Mezoun http://www.mezoun.cz
a výkonného porizovatele PRISVICH, s.r.o. http://www.prisvich.cz

VEREJNÉ

PROJEDNÁNí

návrhu zmeny c. 2 ÚPO Mezoun s výkladem hlavního
projektanta, Ing. akad. arch. Petra Foglara, podle § 22 stavebního zákona, narídil porizovatel

na ctvrtek dne 10. brezna 2011 v 17 hodin
v zasedací místnosti Obecního úradu Mezoun, Mezoun 72.
1. Nejpozdeji pri verejném projednání muže každý uplatnit své pripomínky, dotcené osoby, tj. vlastníci
pozemku a staveb dotcených návrhem verejne prospešných staveb, verejne prospešných opatrení
a zastavitelných ploch a zástupce verejnosti, mohou uplatnit námitky, ve kterých musí uvést
oduvodnení, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotcená práva a vymezení území dotceného
námitkou (§ 52 odst. 3 stavebního zákona). K pozdeji uplatneným pripomínkám a námitkám se
neprihllží.
',2. Námitky a pripomínky se uplatnují písemne, popr. zpusobem podle § 37 odst. 4 zákona C. 500/2004
Sb., správní rád, u porizovatele, Obecního úradu Mezoun, a musí obsahovat predepsané náležitosti
podání dle § 37 odst. 2 správního rádu, zejména musí být opatreny identifikacními údaji a podpisem
osoby, kteráje uplatnuje (§ 22 odst. 3 stavebního zákona).
Na úrední desce Obecního úradu Mezoun

;

vyvešeno: 24. ledna 2011
Hana Braunová
sejmuto:

11. brezna 2011
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