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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

NÁVRH
ZADÁNÍ ZMĚ Y č. 7 ÚZEMÍHO PLÁ SÍDEL ÍHO ÚTVARU MÝTO

Městský úřad Rokycany. odbor stavební. úřad územního plánování (dále jen "pořizovatel"), jako
úřad územního plánování příslušný podle ~ 6 zákona Č. 183/2006 Sb .. o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"). na základě rozhodnutí zastupitelstva obce zpracoval
v souladu s § 47 odst. I stavebního zákona ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh zadání změny Č. 7
územního plánu sídelního útvaru Mýto.

OZNÁMENÍ
O PROJED ÁVÁ 'Í ZADÁNÍ ÚZEMÍHO PLÁ U

Městský úřad Rokycany. odbor stavební. úřad územního plánování (dále jen "pořizovatel"). jako
úřad územního plánování příslušný podle * 6 zákona Č. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), na základě rozhodnutí zastupitelstva obce zpracoval
v souladu s * 47 odst. I stavebního zákona ve spolupráci s určeným zastupitelern návrh zadání změny č.
7 územního plánu sídelního útvaru Mýto a v souladu s * .+7 odst. 2 stavebního zákona oznamuje jeho
projednávání.

Ve lhůtě 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednávání na úřední desce může každý
uplatnit své připomínky. Do 30 dnu od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad
uplatnit u pořizovatele své požadavky na obsah územního plánu vyplývající ze zvláštních právních
předpisů. a požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí, včetně jeho obsahu a
rozsahu podle zvláštního právního předpisu: ve ...tejné Ihutě mohou uplatnit u pořizovatele své podněty i
sousední obce.

K požadavkům dotčených orgánu. krajského úřadu a k podnětům sousedních obcí nebo
k připomínkám uplatněnýrn po uvedených lhutách se nepřihlíží.

Do zadání je možné nahl ížet na webových stránkách \\ \\ \\ .111"h <ln\ .v, sekce: městský úřad.
odbor stavební. oddíl územní plány a jejich změny. Grafická příloha je zde zveřejněna v plné kvalitě.

Otisk úředního razítka

Ing. Oldřich Dienstbier
vedoucí ..•tavebního odboru


