O B E C N Í

Ú Ř A D

H O Ř Í N

Hořín 19, 276 01 Mělník 1, tel.: 315622266, fax.: 315622266; e-mail: ou@obechorin.cz

VEØEJNÁ VYHLÁŠKA
Obecní úřad Hořín, jako orgán územního plánování příslušný podle § 13 zákona č. 50/1976 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k pořizování
změny č. 1 územního plánu obce (ÚPO) Hořín podle § 22 odst. 1 stavebního zákona,

oznamuje,
že NÁVRH Z MĚ NY Č. 1 Ú PO H oří n (ze srpna 2006) zpracovaný firmou Petr Foglar, architektonická kancelář, IČ 66473021, podle zadání změny č. 1 ÚPO Hořín, schváleného Zastupitelstvem obce Hořín
dne 28. června 2006, a podle § 14 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 570/2002 Sb., bude vystaven k veřejnému
nahlédnutí po dobu 30 dnů, a to

od 14. srpna 2006 do 12. září 2006
na Ø
Ø
Ø
Ø

Obecním úřadu Hořín, Hořín 19, 276 01 Mělník 1
Městském úřadu Mělník, odboru výstavby a rozvoje, náměstí Míru 51, 276 01 Mělník;
Městském úřadu Mělník, odboru životního prostředí a zemědělství, náměstí Míru 51, 276 01 Mělník
Krajském úřadu Středočeského kraje, odboru územního a stavebního řízení, oddělení územního řízení;
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Ø internetových stránkách www.obechorin.cz (Obec Hořín) a www.prisvich.cz (PRISVICH, s.r.o.)

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ návrhu změny č. 1 ÚPO Hořín s odborným výkladem
vedoucího projektanta, Ing. akad. arch. Petra Foglara, se uskuteční

v úterý dne 5. září 2006 od 15.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Hořín, Hořín 19.
POUČENÍ:
Nejpozději do 15 dnů od posledního dne vystavení návrhu změny č. 1 ÚPO Hořín, tj.

do 27. září 2006,může každý uplatnit své připomínky. Ve stejné lhůtě mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem změny č. 1 ÚPO Hořín uplatnit námitky. Připomínka nebo námitka se podle povahy doplní o grafickou identifikaci v kopii katastrální mapy nebo územního plánu a námitka vždy dokladem o vlastnictví.
K připomínkám a námitkám podaným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.
Připomínky a námitky se předkládají pouze písemně ve stanovené lhůtě, poštou nebo osobně, na Obecní
úřad Hořín, Hořín 19, 276 01 Mělník 1. Na včas podané námitky sdělí pořizovatel podle § 23 odst. 2
stavebního zákona do 30 dnů od dne schválení změny č. 1 ÚPO Hořín, že jim bylo vyhověno, nebo důvody, pro které jim vyhověno nebylo, na připomínky sdělí, jak byly vyhodnoceny.
Na úřední desce obecního úřadu
vyvěšeno:__27. července 2006__
sejmuto:

_________________

Petr Fous v.r.
starosta obce

