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VEŘEJNÁ VYHLÁšKA . vEŘEJNÉ PRoJEDNÁNí úzEMNíHo Pt_Áttu čičovtce
A VYHODNOCENÍ VL|VŮ NA UDRŽlTELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

iilěstský úřad Černošice, odbor územnlho plánováníjako poňzovatel (dále jen "poňzovatel"), příslušný
podle § 6 odst í písm. c) zákona č 183/2005 sb,, o územnímplánování a stavebním řádu (dále jen
"stavební zákon"), podle § 52 odst, ,t stavebniho doručuje veřejnou vyhláškou náVrh územního plánu
Čičovicea Vyhodnoceni vlivú na Udržitelný rozvoj územi a oznamuje, že veřeiné pío.iednání
Upraveného a posouzeného návrhu územniho plánu cičovice a vyhodnoceni vllvů územniho
plánu cíčovicena udržitelný rozvoi územi se bude konat
v sále Restaurac€ U Václava v Malých cičovicich, cíčovlce6
Pořizovatel na Veřejném projednán předloži návrh územniho plánu Čióovice zpracovaný lng, arch.
Ladislavem Vackem, ČKA 00896 p dte zadánl územníhoplánu Číčovice,schváteno dne t.'l1.zo'tz,
Upravený dle Výsledků projednání a dále Vyhodnocení VllVú územníhoplánu Číčovicena udžitelný
rozvoj územi, zpracované Mgr EliškoU Václavíkovou
s Upraveným a posouzeným návrhem územniho plánu Číčovicea vyhodnocením vlivů na
udržitelný rozvoi územíbude možno se V souladu s § 20 odst 1 stavebního zákona aeznámit ode
dne vyvěšeníveřejné vyhlášky:
> V kanceláři odboru územniho plánováni MěÚ Černošice(č, dveří 21), Riegrova 1209, Černošice,

>
>

V pondělí a ve středu od 8,00 do 17.00 hod. V jiný den po tetefonické dohodě

na obecnim úřadě Číčovice,Číčovice,16, 252 68 Středokluky (v úředníhodiny v úteď a Ve čtvrtek
14|30 - 17|30 hodin nebo po telefonické dohodě na tel, 233 9o1 246)
zpúsobem umožňUjicim dálko\.ý příslup na adrese wWW, mestocernoslce.cz V óásti irapy a územni
plán - UP a RP oRP cernošice (okíes Praha - západ) - projednávané
(httpr/WWW mestocernosice,crmesto/uzemni-planovani/up-a-rp-obce-orp-cernosice/projednavane4.

Pouěení:
Námitky proti návrhu územníhoplánu mohou v souladu s § 52 odst,2 §tavebniho zákona podat pouze
vlastnícl pozemků a staveb dotě9ných návrhem řešení,oprávněný investor a zástupce
veřejnosti.
Neipozději do 7 dnů ode dne veřeináho projgdnáni můžekaždý uplatnit své připominky a dotěené
osoby podle § 52 odst 2 stavebního zákona námitky, V námitkách musí být Uvedeno odůvodněni,
údaje podle katastru nemovitostidokládajícídotčená práVa a Vymezeno územi dotóené námitkou
K později Uplatněným stanoviskúm, připomínkám a námitkám se podle § 52 odst.3 stavebního zákona
nepřihliží. Ke stanoviskům, námitkám a pňpominkám Ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto pň
Vydávání zásad územníhorozvoje se V souladu s § 52 odst 4 stavebnlho zákona nepňhllži
Při Veřejném projednání se stanoviska, námitky a připomínky V souladu s § 22 stavebního zákona
olo, d 09 o
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