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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 

o zveřejnění údajů o vydané změně č. 3 Územního 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 ustanovením § 165 odst. 3 stavebního zákona 

údaje o vydané změně č. 3 Územního plánu Prádlo následně: 

1. Změna č. 3  Územního  plánu Prádlo byla vydána  Zastupitelstvem obce Prádlo  dne 19.2.2018 pod 

číslem usnesení 1/2018, jako opatření obecné povahy č.1/2018 a vydání nabylo účinnosti dne 7.3.2018. 

 

2. Změna č. 3 Územního  plánu Prádlo  je uložena u: 

 a)  pořizovatele – Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí 

 b)  Obce Prádlo 

 c)  Krajského úřadu Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje  

 

Do změny č. 3 Územního plánu Prádlo a úplného znění  Územního plánu Prádlo po vydání jeho 

změn je možno  nahlížet  na MÚ Nepomuk, odboru výstavby a životního prostředí v úřední dny pondělí a 

středa od 7.00 do 18.00 hod,  ostatní dny po telefonické domluvě a na Obecním úřadu Prádlo.  

  

3. Doklady o pořízení změny č. 3 Územního plánu Prádlo jsou uloženy na Obecním úřadu Prádlo, kde je 

možné do nich nahlížet. 

 

4. Změna č. 3 Územního plánu Prádlo a úplné znění  Územního plánu Prádlo po vydání jeho změn  jsou 

zveřejněny rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese:   

    https://www.nepomuk.cz/obcan/uzemni-plan-pradlo/ a http://www.obecpradlo.cz/. 

 

 

 

 

[otisk úředního razítka] 

Bc. Jaroslav Samek 

vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 

 

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

přístup po dobu 15 dnů. 

 

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/uzemni-plan-pradlo/
http://www.obecpradlo.cz/
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