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Nám. Jana Žižky z Trocnova 1,28601 Čáslav
Č.j.:
SU 12440/14, sp. zn.: 1437/2013-ple
Vyřizuje: Martina Plechatová, referent
Telefon: 327 300 218, e-mail.:plechatova@meucaslav.cz

Čáslav, dne 4. srpna 2014

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU BÍLÉ PODOLÍ

Městský úřad Čáslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje, jako obecní úřad obce s rozšířenou
působností (dále jen "úřad územního plánování' ), v přenesené působnosti, v souladu s § 6 odst. I
písmo c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě žádosti Městyse Bílé Podolí pořizuje
územní plán Bílé Podolí. V souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona oznamuje že

návrh územního plánu Bílé Podolí
je vystaven k veřejnému nahlédnutí.
Do návrhu územního plánu Bílé Podolí je možné nahlédnout na Městském úřadě Čáslav, odboru
výstavby a regionálního rozvoje - úřadě územního plánování, na úřadě Městyse Bílé Podolí
a na internetových stránkách Městského úřadu Čáslav (www.rneucaslav.cz,
úřední deska, oznámení
odboru výstavby a regionálního rozvoje). Do projednávaného
návrhu lze nahlédnout kdykoliv,
doporučuje
se
využít
zejména
úřední
dny,
kterými
jsou
pondělí
a
středa
8.00 - 11.30 a 12.30 - 17.00 hodin a čtvrtek 8.00 - 11.00 hodin, v ostatní dny po telefonické
domluvě.
Do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky
písemné připomínky.

Martina Plechatová
úřad územního plánování

může každý uplatnit u úřadu územního

plánování

-

Doručí se: veřejnosti veřejnou vyhláškou

K vyvěšení:
Městský úřad Čáslav a úřad Městyse Bílé Podolí na úřední desce a elektronické úřední desce
po dobu 45 dní. Po sejmutí zašlou potvrzenou veřejnou vyhlášku zpět úřadu územního plánování.
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Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí
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