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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ PROJEDNÁNÍ  NÁVRHU 

ZPRÁVY č. 3 O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMÍHO PLÁNU PRÁDLO  

 Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí (dále jen "pořizovatel"), jako 

úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"),  oznamuje v souladu 

s ustanoveními § 55 a § 47 odst. 2  stavebního zákona  

projednání návrhu Zprávy č. 3 o uplatňování Územního plánu Prádlo za období 2015-2019. 

Návrh Zprávy č. 3 o uplatňování Územního plánu Prádlo je v souladu s  § 20 stavebního zákona  

zveřejněn  

od 20.12.2019 do 20.1.2020 

- na webových stránkách města Nepomuk https://www.nepomuk.cz/obcan/uredni-deska/ 

 ( viz veřejná vyhláška oznámení projednání návrhu zprávy)  

- na webových stránkách obce Prádlo  https://www.obecpradlo.cz/ 

Ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení veřejnou vyhláškou tj. do 20.1.2020 může 

každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky k návrhu Zprávy č. 3 o uplatňování  Územního plánu 

Prádlo. K  připomínkám uplatněným po lhůtě se nepřihlíží. 

 

 

 

 

[otisk úředního razítka] 

Bc. Jaroslav Samek 

vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 

  

 

Příloha: Návrh Zprávy č. 3  o uplatňování Územního plánu Prádlo 

 

 

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňující dálkový 

přístup do 21.1.2020. 

 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .......................................... 

 

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne………………..  a sejmuto dne…………… 

 

Podpis oprávněné osoby a razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu. 

https://www.nepomuk.cz/obcan/uredni-deska/
https://www.obecpradlo.cz/
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