Městský úřad Turnov
odbor rozvoje města
Altonína Dvořáka 335
51122 Turnov
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VEREJNA VYHLASKA
oznámení o vystavení a veřejném projednání
Konceptu územního plánu Přepeře

Městshý úřad Twnov odbor rozvoje města' jako poiizovatel územně pliinolaci
dokumentace podle s 6, odst. t, písm. c,) zlíkona č' 183/2006 sb.' o Územíím p]ánovaní a
stavebním řádu ( stavební zákon )' ve zrrění pozdějšíchpŤedpisů
oznamuJe
v sou]adu s ustanovením $ 48 ods1.

2 stavebního Ziikona

Veřejné projednání Konceptu územníhonlánu Přepeře.
ktelé plobě}ne s odbomým Úkladem Fojektanta

dne 11. srpna 2010 od 16.00 hodin
v budově Sokolovny v Přepeřích
Koncept úzetnníhopláíu Přepeře byl zpracoviín na ziíkladě Zadání územ to p|ánu obce
Přepeře, lrteré schvalilo Zastupitelstvo obce Přepeře dne l. l0' 2009 usnesením č.7/2009'
Koncept územniho plánu Přepeře je vystaven k veřejnému nahlédnutí v termířru

od ló. 6.2010 do 11.8. 2010
na Městském úřadu Tumov _ odbor rozvoje města ( č' dv' 227, I. patio budovy radnice'
doporučujeme q'rržítzejmóna úřednídny pondělí a středa od 8.00 do 12.00 a od 13.00
do 17.00 hodin),
na lntemeteÚch stránkách města Tumov v odkazu www'turnov.czlmčsto tumov/územní

plély4jqz]|oi města

na obecním úŤadě Přepeře ( doporučujeme vyuŽít zejména uřední dny pondělí a středa od
8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin).
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Poučenílaplývající ze stavebního zákona:
Do 15 dnů ode dne veřejného plojednání můžekaždý uplat t své připomínky. ve stejDé
lhůtě mohou vlastríci pozemků a staveb dotčených návlhem veřejně Fospěšných staveb,
veřejně plospěšných opafiení a Zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti uplatnit své
námitky. K později uplatněn]fu1 připomínkím a n|Ínitkám se nepři} íŽi.
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