Městský úřad Turnov
Odbor rozvoje města
Antonína Dvořáka 335
511 22 Turnov

NAŠE ZNAČKA
ORM/08/1830/LAJ

VYŘIZUJE / LINKA
J. Ládová / 401

TURNOV
25.9.2008

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o vystavení a veřejném projednání Návrhu územního plánu Kacanovy.
Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města, jako úřad územního plánování podle § 6 odst. 1
písm c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění
oznamuje
v souladu s ustanovením § 20 odst. 2 stavebního zákona a v návaznosti na § 52 odst. 1 stavebního
zákona

veřejné projednání Návrhu územního plánu Kacanovy,
které proběhne s odborným výkladem

v pondělí 10. listopadu 2008 od 17.00 hodin
na Obecním úřadu Kacanovy.
Návrh územního plánu Kacanovy je vystaven k veřejnému nahlédnutí:
na Obecním úřadu Kacanovy, kde se doporučuje využít zejména úřední dny pondělí
a středu od 18.00 do 19.00 hodin,
na odboru rozvoje města Městského úřadu Turnov (č. dv. 212, I. patro budovy radnice –
zejména v úředních dnech v pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hodin, popřípadě v jiný
domluvený termín)

v termínu

od

25.9.2008

do

10.11.2008.

Nejpozději při veřejném projednání může podle § 52 odst. 3 stavebního zákona každý
uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle
katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.
Námitky proti Návrhu ÚP Kacanovy mohou v souladu s § 52 odst. 2 stavebního zákona
podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně
prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti (dotčené osoby).
Námitky a připomínky se uplatňují písemně u Městského úřadu Turnov, odboru rozvoje
města, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov. K později uplatněným připomínkám a námitkám se
nepřihlíží.
Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a
námitkám.

RNDr. Miroslav Varga
vedoucí odboru rozvoje města

Vyvěšeno dne: ……………….

Sejmuto dne:

………………..

