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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VLACHOVICE
Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí (dále jen "pořizovatel"), jako
úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě zadání
územního plánu pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu Územního plánu
Vlachovice.
Pořizovatel v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona doručuje návrh Územního plánu Vlachovice
veřejnou vyhláškou.

Územní plán Vlachovice - návrh pro společné jednání je k nahlédnutí od 22. 6. 2022 do 25. 8. 2022 v
úředních hodinách u pořizovatele - MěÚ Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního
prostředí (1. nadzemní podlaží, dveře č. 1.105 - budova Vratislavovo nám. 103) a v kanceláři starosty
na Obecním úřadu Vlachovice.

Územní plán Vlachovice - návrh pro společné jednání je zveřejněn v úplné podobě na internetových
stránkách města Nové Město na Moravě (https://radnice.nmnm.cz/ v části „Zajímavé oblasti“ pod
heslem „Územní plánování“ v rubrice „Projednávané dokumentace“ pod názvem „Územní plán
Vlachovice - návrh pro společné jednání“).
Každý může ve lhůtě do 25. 8. 2022 včetně uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.
K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.
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Obdrží:

Se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky:
Obecní úřad Vlachovice, Vlachovice 20, 592 31 Nové Město na Moravě (IDDS: u3sas6c)
Městský úřad Nové Město na Moravě, Kancelář vedoucího úřadu, Vratislavovo nám. 103, 592 31
Nové Město na Moravě (IDDS: y67bvir)

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Razítko, podpis:

Současně úřad pro vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna ve výše uvedené době
způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád v platném znění.

