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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor rozvoje města, oznamuje v souladu s ustanovením § 55 a za použití § 47
zákona č. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

, , PftOJ~D,NANí" ,
NAVRHU ZPRAVY O UPLATNOVANI UZEMNIHO PLANU KOCHANOV

Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Kochánov je vystaven k veřejnému nahlédnutí na odboru rozvoje
města Městského úřadu Havlíčkův Brod a na Obecním úřadu Kochánov

od 23.1.2014 do 24.2.2014

Úplné znění návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu je současně, v souladu s ustanovením § 172 odst. 2
správního řádu, zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na internetových stránkách Městského
úřadu Havlíčkův Brod - www.muhb.cz. rychlý výběr, územní plány, Kochánov, Zpráva o uplatňování ÚP
Kochánov.

Do 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení může každý uplatnit u pořizovatele své písemné připomínky.
K připomínkám uplatněných po uvedené lhůtě se nepřihlíží.

Toto oznámení bude vyvěšeno od 23.ledna 2014 do 24.února 2014 na úředních deskách Městského úřadu
Havlíčkův Brod a Úřadu obce Kochánov.

Ing. Veronika Havlíčková
referentka úseku územního plánování a GIS
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