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Ve Velkých Přílepech dne 29. září 2008

tel. 241 444 053' mobil 606 638 956

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Obecní úřad Velké Přílepy, jako pořizovatel příslušný k pořizování změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru (ÚPnSÚ) Velké Přílepy podle 5 6 odst. 2 zákona č, 183/2006 Sb.. o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zajišťující územně plánovací činnost
podle 5 24 odst. 1 stavebního zákona na úkladě smlouvy s PRlSVlCH, sro., IČ 27101053. v souladu

s ustanovením & 25 a 5 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. ve znění zákona č. 413/
/2005 Sb,.

oznamuje vydání opatření obecné povahy č. 1/2008, kterým je

ZMĚNA Č. 2
ÚZEMNÍHG '
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy schválilo usnesením na svém zasedání dne 25. září 2008 vydání
opatření obecné povahy č. l/2008 v samostatné působnosti podle & 6 odst. 5 písm. c) a & 43 odst. 4
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). ve znění pozdějších
předpisů. postupem podle 5 171 a násl, správního řádu.
Qpatřeni obecné povahy č. 112008 obsahuje odůvodnění a územně plánovací dokumentaci změny č. 2
UPnSU Velké Přílepy, jejíž zhotovitelem je TRlAgis s.r.o, lC 27255701. a projektantem lng. arch.
Tomáš Russe. autorizovaný architekt ČKA 03228).

Do opatření obecné povahy č. 1/2008 a jeho odůvodnění může podle 5 173 odst. 1 správního řádu
každý nahlédnout na Obecním úřadu Velké Přílepy, kde je možné podle 9 165 odst. 2 stavebního
zákona také nahlížet do územně plánovací dokumentace změny č, 2 ÚPnSÚ Velké Přílepy a do její
dokladové dokumentace. V omezeném rozsahu budou tyto dokumenty zveřejněny na internetových
stránkách obce Velké Přílepy, na adrese http://www.velke-prilepycz umožňující dálkový přístup.

Na úřední desce Obecního úřadu Velké Přílepy
Vyvěšeno:

29. září 2008

sejmuto:

15. říina 2008

Věra Čermáková
SW tka Obce

