
Městský úřad ve Slaném
stavební úřad

úřad územního plánování
Velvarská 136,27453 Slaný, tel.: 312511 III. fax: 312522771

Spis. zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Tel:
E-mail:

I I385/2009/-SÚ/Br
15546/20 I lISÚ
Ivana Brožová
312511 143
brozova@meuslany.cz

Slaný dne 26.04.20 II

OZNÁMENÍ
SPOLEČNÉHO JEDNÁ Í O ÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU KUTROVICE

Městský úřad ve Slaném, úřad územního plánování (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního
plánování příslušný podle § 6 zákona Č. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen
"stavební zákon"), na základě zadání územního plánu pořídil v souladu s § 50 odst. I stavebního zákona
zpracování návrhu územního plánu KUTROVICE.

Společné jednání o návrhu územního plánu Kutrovice se koná
24.05.2011 ve 14.00 hodin
v kanceláři úřadu územního plánování

Stavebního úřadu při Městském úřadu ve Slaném
(Vel varská 136.3 .patro)

Návrh územního plánu je zpracován dle přílohy č.7 k vyhl.č. 500/2006 Sb. a bude projednán dle
ustanovení § 50. zák.č. 183/2006 Sb .. stavebního zákona.
Grafická a textová část návrhu územního plánu bude po dobu 30 dnů ode dne jednání vystavena
k nahlédnutí v kanceláři stavebního úřadu Městského úřadu ve Slaném a na internetových stránkách:
www.ll1cllslanV.Cí./c~/l11eslk v-urad-a-odborv/sla\"ebni/uLl:ll1ni-plamn ani/o a to

od 25.května 2011 do 24.června 2011.

Pořizovatel podle § 50 odst. 2 stavebního zákona v souladu s § 172 odst. 1 zákona Č. 50012004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisu

vyzývá

dotčené orgány, aby uplatnily svá stanoviska nejpozději do 30 dnů ode dne jednání. Ve tejné lhůtě
mohou sousední obce uplatnit své připomínky. Po tuto dobu pořizovatel umožní uvedeným orgánům
nahlížet do návrhu územního plánu. Doloží-li dotčený orgán nejpozději při společném jednání závažné
důvody, lhůta pro uplatnění stanoviska se prodlužuje nejdéle o 30 dnů. K později uplatněnýrn
stanoviskům se nepřihlíží.

Stanoviska a připomínky k návrhu územního plánu Kutrovice zasílejte písemně ve stanovené lhůtě na
adresu: Městský úřad ve Slaném, stavební úřad, Velvarská 136,27453 Slaný.
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