MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSMONOSY
Debřská 223, 293 06 Kosmonosy; tel.: 326 722 735
e-mail: sekretarka@oukosmonosy.cz; internet: http://www.kosmonosy.cz
čj. 3715/2016
Vyřizuje: Ing. Vich, PRISVICH, s.r.o.
tel. 241 444 053, mobil 606 638 956

V Kosmonosech dne 12. prosince 2016

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Kosmonosy, jako pořizovatel příslušný k pořizování územní studie „Z16 – KosmonosyNad Stakorskou silnicí“ podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zajišťující územně plánovací činnost podle § 24 odst. 1
stavebního zákona na základě smlouvy se společností PRISVICH, s.r.o., IČ 27101053, oznamuje vystavení návrhu

územní studie „Z16 – Kosmonosy-Nad Stakorskou silnicí“.
Návrh územní studie „Z16 – Kosmonosy-Nad Stakorskou silnicí“ (dále také jen „územní studie“)
zastavitelné plochy Z16, v níž je zpracování územní studie jako podmínka pro rozhodování o změnách
v území uloženo změnou č. 2 územního plánu obce Kosmonosy, zpracovaný v listopadu 2016 (zhotovitel
společnost PRISVICH, s.r.o., IČO 27101053, projektant Ing. arch. Jiří Maňák, autorizovaný architekt
ČKA 01245) podle zadání územní studie předaného zhotoviteli dne 19. srpna 2015, bude vystaven
k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce, a to

od 16. prosince 2016 do 14. ledna 2017
na Ø Městském úřadu Kosmonosy;
Ø internetových stránkách města Kosmonosy http://www.kosmonosy.cz
a výkonného pořizovatele PRISVICH, s.r.o. http://www.prisvich.cz

UPOZORNĚNÍ:
1. Nejpozději do 14. ledna 2017 může každý uplatnit své připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
2. Připomínky se uplatňují písemně, popř. způsobem podle § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, u pořizovatele, Městského úřadu Kosmonosy, a musí obsahovat předepsané náležitosti podání dle
§ 37 odst. 2 správního řádu, zejména musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která
je uplatňuje.

Ing. Jiří Müller v. r.
Na úřední desce Městského úřadu Kosmonosy
vyvěšeno:

15. prosince 2016

sejmuto:

16. ledna 2017

starosta města

