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vEŘEJNÁ vyHr-,ÁŠre
Veřejné projednání návrhu Územního plánu Bělušice

Obecní úřad Bělušice jako úřad splriující kvalifikačníclr požadavky pro výkon územně plánovací činrrosti ve

smyslu ustanovení § 6 odst, 2zákonaě.18312006 Sb,, o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební

zákorr), v souladu s ustanovenírn § 52 odst. l stavebního zákona tímto oznamuje

veřejné projednání návrhu Územního plánu Bělušice.

Nové veřejIré projednání se koná z důvodu zrušení Územního plánLr Bělušice rozlrodnutírn Krajského soudu

v Praze č. j. 50A 212015 - 32 ze dne 3. 4. 2015.

Veřejné projednání se bude konat dne 26. 2. 2020 od 17:30, a to v zasedací místnosti Obecního úřadu

Bělrršice, č. p. 33, 280 02 Bělušice.

Návrh Územrrílro plárru Bělr_ršice je vystaven k veřejnérnr.r rral-rlédr-rtrtí na Obecnírn útř,adu Bělušice, č. p. 33, 280 02

Bělušice. V elektrorrické podobě je vystaven na úrřední desce Obecního ťrřadu Bělušice:

lrttps://www.otrbel usice.czlrLrbri ky/rrredn i-deska/.

V souladrr s ustanovením § 52 odst. 3 stavebnílro zákona rnúže každý ne.ipozději do 7 dnů ode dne veřejrrélro

projednáIrí písemně uplatrrit své připomínky.

Dotčerré osoby, tedy vlastníci pozernků a staveb dotčelrých rrávrlretrr řešeItí, oprávněrrý investor a zástupce

veřejnosti, tnolrou ve stejné lhůtě podat rrárnitky, ve kterých musí uvést odťrvodněrrí, úrdaje podle katastru

nernovitostí dokladující dotčerrá práva a musí vymezit území dotčené nárnitkou.



př.iponiínky a rrárnitky je třeba podat na Obecní úřad Bělušice, č.p. 33,280 02 BěluŠice, poPř.elektrorrickY do

datové schránky obce s identifikátorern: 5rngak6g

K později rrplatněrrým připomírrkárn a riárnitkárn se nepřihlíží.

Bc. Lukáš Barocll

starosta obce
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