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VEŘEJNÁ vYnlÁŠrn
ozNÁMEttí o DoRUčEt{íNÁvnHU ÚzEMruíno PLÁNU BRATŘíNoV
Městský úřad Černošice,úřad územního plánování jako pořizovatel příslušný podle $ 6 odst. 1
písm. c) zákona ě. 183/2006 sb', o územnímplánování a stavebním řádu (stavební zákon)
v platném znění (dále jen ,,stavební zákon"), podle $ 50 odst. 3 stavebního zákona a $ 25 odst.1
zákona ě.500/2004 Sb., správní řád doručuje veřejnou vyhláškou
Návrh územního plánu Bratřínov

S Návrhem územníhoplánu Bratřínov je moŽné se seznámit:
V La'lqeláři--pořizovatele - MěstsKý gřad Černg_šjgg,-pdbor: -Územního - ptánov-ání,
-_.- Riéďóřár2oÓ,černošice - pondélía středa 8:00 - tz:oo, v}ň1i eáďpo teleÍonickédóňódě

.
.

na tel. 221 982 511

na obecním úřadě Bratřínov, Bratřínov ě.p. 12,25205 Hvozdnice vÚřední hodiny:
pondělí a středa 8:00 - 12:00 a pátek 17:00 - 19:00, v ostatní dny po telefonické dohodě na
Iel.257 770 477
Návrh územníhoplánu Bratřínov bude zveřejněn způsobem um.oŽňujícím dálkouý přístup na
adrese www.mestocernosice.cz v ěásti Mapy a územní plán - UP a RP - oRP Cernošice
projednávané Bratřínov: http://www.mestocernosice'cz/mpsto/uzemni-planovani/up-a-rp_
obce-orp-cernosice/projednavane/Bratri nov/

-

-

-

Poučení:
Do 30 dnů ode dne doručeníNávrhu územního plánu Bratřínov můžekaždý v souladu
s $ 50 odst. 3 stavebního zákona upIatnit písemnépřipomínky u pořizovatele (MěU
Černošice,odbor územního plánování, Riegrova 12o9, 252 28, Černošice).Kpozději

uplatněným připomínkám se nepřihlíŽí.
S návrhem bude moŽné se seznámit po dobu urěenou pro uplatňovánípřipomínek.
Toto oznámení se zveřejňuje vyvěšenímna více Úředních deskách. Za den vyvěšení se
v souladu s $ 25 správního řádu povaŽuje den vyvěšení na úřední
-desce správního orgánu,
který písemnost doručuje (MěU Cernošice, Riegrova 1209, 252 28, Cernošice). Písemnost se
povaŽuje za doručenou patnáctým dnem po
ř,+ťá{W.úřad ČernoĚjce

úřad územníhoplánovárrí

/l*zi.earnoŠice o

iíg. H"bHluP"šiJř"leon

vedoucí odboru územníhoplánování
''otisk úředního razítka''
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