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VeŤejná vyhláška

Oznamujícíprodloužení termínu pro uplatnění stanoviska
k veňejnému projednání návrhu změny č. 1 rizemního plánu Loštice
Městsky riŤad v Lošticích, jako poŤizovatel změny ě. 7 uzemního plánu podle ustanovení $ 6
odst. 2 a $ 24 zÍkona č.18312006 Sb. o ťtzemním plánování a stavebním Ťádu (stavební
zákon), v platném zněni.

Oznamuje,že prodlužuje termín pro uplatnění stanovisek do 23. 10.2015
Dťrvodem pro prodloužení termínu je doplnění grafické části náwhu změny č. 1 ÚP Loštice
na webové stránky města, které nastalo 21. 9. 20|5.
veŤejnému nahlédnutí v tištěné podobě je náwh vystaven od 3.9.2015 do 23. 10. 2015 na
Městském riŤadě v Lošticích. Na adrese: W"}{K-,{#il:3s:fi3-}sŠ;""t.,?. je riplné vyvěšení zveŤejněno
od 21.9.2015 do 23. 10. 2015.

K

Do 23. 10.2015,mtlžekažďy uplatnit své pŤipomínky. Vlastníci pozemkťr a staveb dotčenych
náwhem Ťešení,oprávněny investor a zástupce veŤejnosti mohou ve stejné lhritě uplatnit
odrivodněné námitky proti náwhu ŤešeníS vyrnezením uzemi dotčenéhonámitkou a s ridaji
podl e katastru nemovito stí dokl aduj í cí j ej ich vlastnick á pr áv a.

Dotčenéorgány a krajsk!. irŤad jako nadŤizeny orgán uplatní ve stejné lhťltě stanoviska
k částem Ťešení,které byly od společného jednaní změněny
Stanoviska, námitky a pŤipomínky se uplatĎují písemně a musi b!/1 opatŤeny identifikačními
daji a podpisem osoby,kteráje uplatřuje.
K později uplatněnjm stanovisk m, pŤipomínkám a námitkám se nepŤihlíží.
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