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vEŘEJNÁ vynlÁšxn
ozNÁMEruí o znnÁ.leruí Řízení o zMĚNĚ ě.t územNíHo pLÁNu BosEŇ

Městský úřad Mnichovo Hradiště, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností ve smyslu ust. § 6 odst. ,1,

písm. c) zákona ó. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, vplatném znění (dále jen ,,stavební
zákon"), oznamujevsouladu s ustanovením § 52 a § 55b stavebního zákonazahájenířízení oZměněč, 1 územního
plánu Boseň, zpracovaném dle § 13 apřílohy č,7 vyhlášky č,50012006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění.

Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Boseň se uskuteční

ve čtvrtek 04.04.2019 od 14:00 hodin

v zasedací místnost! obecního úřadu Boseň.

Návrh zTěnv,č.1 územního plánu Boseň se proiednává zkrácenÝm postupem v souladu s ustanovením § 55b
stavebního zákona a bude vtištěné podobě k nahlédnutí od 06.03.20í9 do 11.04.20í9 na Městském úřadé
v Mnichově HradiŠti,.Odboru výstavby a územního plánování, Masarykovo nám. ,l, ll. patro, kancelář é.2o2 (po a ST
8:0O - 17:00, Úr a Čr 8:0O - 15:00, PÁ 8:00 - 13:00) a na obecnrm riraoe v Bosni asoučasně bude v elektronické
podobě zveřejněn zpŮsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách: www.mnhradiste.cz a
www.bosen-obec.cz-

Námitky proti návrhu změny ě. 1 územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem řeŠení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti (§ 52 odst. 2 stavebního zákona).

Nejpozději do 7 dnŮ ode dne veřejného projednávání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle
předchozího odstavce své námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující
dotčená právaa vymezit území dotčené námitkou (§ 52 odst.3 stavebního zákona).

DotČené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od
společného jednání (§ 50 stavebního zákona) změněny.

Stanoviska, námitky a připomínky se uplatňují písemně a musí být opatřeny identiíikaěními údaji a podpisem osobý,
která je uplatňuje (§ 22 odst. 3 stavebního zákona).

K později uplatněným stanoviskŮm, připomínkám a námitkám se nepřihlíží (§ 52 odst. 3 stavebního zákona). K
námitkám, stanoviskŮm a připomínkám ve věcech, o ktených bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje
nebo regulačního plánu vydané krajem, se nepřihlíží.

Stanoviska. přioomínky a námitky mohou b:út zaslánv do datové schránkv (8ztb4iw) nebo písemně na adresu
pořizovatele:
Městsktý úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a územního plánování, Masarykovo náměstí 1,
295 21 Mnichovo Hradiště.
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