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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Řízení o návrhu Územního plánu Měník
Městský úřad Nový Bydžov jako obecní úřad obce s rozšířenou působností je v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební zákon) úřadem územního
plánování vykonávajícím v souladu s § 5 odst. 2 působnost ve věcech územního plánování ve svém správním obvodu. Výkonem
činností úřadu územního plánování byl pověřen odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu Nový Bydžov.
Ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona pořizuje Městský úřad Nový Bydžov na žádost obce Měník Územní
plán Měník.
V souladu s ustanovením § 52 odst. 1 stavebního zákona zahajuje Městský úřad Nový Bydžov odbor výstavby a životního
prostředí veřejné projednání návrhu Územního plánu Měník.
Návrh Územního plánu Měník bude veřejně projednán ve středu 17. 4. 2019 v 15:00 hodin ve velké
zasedací místnosti na Městském úřadu Nový Bydžov.
S návrhem Územního plánu Měník se můžete seznámit na Městském úřadě v Novém Bydžově na odboru výstavby a životního
prostředí a na Obecním úřadě Měník. Návštěvu mimo úřední hodiny je třeba předem telefonicky domluvit. Návrh Územního
plánu Měník je k dispozici i na internetové adrese http://www.novybydzov.cz/up-menik/ds-1500/archiv=0&p1=24781
Námitky proti návrhu územního plánu mohou podle § 52 odst. 2 stavebního zákona podat pouze vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle odstavce 2 (§ 52)
námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené
námitkou. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od
společného jednání (§ 50) změněny. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Ing. Jan Rejthárek
vedoucí OVŽP
Vyvěšeno dne: 6. 3. 2019
Sejmuto dne: 21. 3. 2019

Potvrzujeme vyvěšení na úřední desce a zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup (razítko a podpis orgánu, který zajišťuje vyvěšení a
sejmutí).
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