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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o prodloužení lhůty k uplatnění připomínek
k návrhu
ÚZEMNÍHO

PLÁNU KOUNOV

Městský úřad Dobruška, odbor rozvoje města, úřad územního plánování (dále jen "pořizovatel") na
základě žádosti obce Kounov podle § 6 odst. 1 písmo c) zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), ve znění pozdějších předpisů, pořizuje Územní plán
Kounov (dále jen" ÚP Kounov").
Pořizovatel v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona, v souladu s § 172 odst. I zákona 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručuje návrh ÚP Kounov veřejnou vyhláškou veřejnosti.
Ta byla vyzvána, aby do 30 dnů ode dne doručení (tj. do 29. 9. 2017), uplatnila u pořizovatele písemné
připomínky.
Vzhledem k tomu, že z technických důvodů byla veřejná vyhláška v obci Kounov vyvěšena dne
18.8.2017, oproti uváděnému datu (15.8.2017),

PRODLUŽUJE SE LHŮTA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK do 2.10.2017.
K později uplatněným

připomínkám

se nepřihlíží.

Do návrhu ÚP Kounov je možné nahlédnout od 7.8.2017 do 2.10. 2017:
• v kanceláři Obecního úřadu Kounov
• na odboru rozvoje města Městského úřadu Dobruška, úřad územního plánování (nám. F. L. Věka
č.p. 32, 1. patro - kancelář č. 107 )
• na internetových stránkách města Dobrušky:
http://www.mestodobruska.czlurad/uzemni-planovani/uzemne-planovac;idokumentace/kounov/
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Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna
způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.
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