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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O UPRAVENÉM A POSOUZENÉM NÁVRHU ZMĚNY Č.3 

ÚZEMNÍHO PLÁNU NESOVICE 

Pořizovatel návrhu změny č.3 územního plánu obce Nesovice, Městský úřad Bučovice odbor  

rozvoje , výstavby a ÚP – úřad územního plánování  oznamuje v souladu s § 52  zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,  zahájení řízení o  upraveném a 

posouzeném návrhu změny č.3 územního plánu obce NESOVICE. 

Posouzený a upravený návrh změny č.3 ÚPN OBCE NESOVICE bude k veřejnému 

nahlédnutí u pořizovatele a na Obecním úřadě v  NESOVICÍCH  

 

Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu změny č.3 ÚPN obce NESOVICE  

se uskuteční 

Ve čtvrtek  16.12.2010 v 09:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu NESOVICE 

 

Nejpozději při veřejném projednání dne 16.12.2010  může každý uplatnit své připomínky a 

dotčené osoby podle odst. 2 § 52 zákona 183/2006 Sb. námitky, ve kterých musí uvést 

odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území 

dotčené námitkou. Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k 

připomínkám a námitkám. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se 

nepřihlíží.  

Projektantem návrhu změny č.3 ÚPN obce NESOVICE je Studio Region , zodp. projektant 

Ing.arch. Miloslav SOHR 

Návrh změny č.3 ÚPN obce NESOVICE je k nahlédnutí na Obecním úřadě NESOVICE a na 

MěÚ Bučovice, odbor rozvoje,výstavby a ÚP – úřad územního plánování, dveře č.304 

zejména v úřední dny pondělí a středa  8.00 - 17.00 hodin. Upravený a posouzený návrh 

změny č.3 ÚPN obce NESOVICE je uveřejněn na webových stránkách města Bučovice 

www.bucovice.cz (Úřední deska , odbor rozvoje). 

  

                                         

                                                                Ing. Roman SEITL  

Vedoucí odboru rozvoje , výstavby a ÚP 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce OÚ NESOVICE a MěÚ Bučovice ode dne 
doručení veřejné vyhlášky po dobu 30 dnů. 

 

 

Vyvěšeno dne : 10.11.2010                                                  Svěšeno dne:      

Doručeno dne:        

Razítko, podpis :      Razítko, podpis:  
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