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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení
o veřejném projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Kočov a
oznámení o zveřejnění návrhu Změny č. 1 územního plánu Kočov
Městský úřad Tachov, odbor výstavby a územního plánování, jako příslušný orgán obce – úřad územního
plánování (dále také „pořizovatel“) podle § 6 odst. 1, písm. c) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších změn,
oznamuje
v souladu s ust. § 52 odst. 1 a § 22 stavebního zákona, veřejné projednání návrhu Změny č. 1 územního
plánu Kočov - datum srpen 2021 (dále také „ÚP Kočov“) spojené s výkladem, které se koná
v úterý dne 23.11. 2021 od 9:00 hodin, v budově obecního úřadu č.p. 29, Kočov
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ani vyhodnocení vlivů na ŽP se pro Změnu č. 1 ÚP Kočov
nezpracovává. Změna č. 1 je pořizována z vlastního podnětu obce, zkráceným postupem ve smyslu § 55a
stavebního zákona.
Do návrhu Změny č. 1 ÚP Kočov – srpen 2021 je možno nahlédnout v termínu od 18.10.2021 do
30.11.2021 a to:
- u pořizovatele, na Městském úřadě Tachov, odboru výstavby a územního plánování, Hornická 1695,
Tachov, v kanceláři č. 229, kontakt: Ludmila Rolková, telefon č. 374 774 154,
- na Obecním úřadu Kočov, kontakt: starosta obce - Miroslav Pešek, tel. č. 374 791 170, 606 933 601
- v elektronické podobě na internetové adrese pořizovatele:

https://www.tachov-mesto.cz/uzemni/Navrh-Zmena-1-UP-Kocov-srpen-2021.zip
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 30.11.2021 může každý uplatnit své připomínky,
vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti (dotčené
osoby podle § 52 odst. 2) mohou uplatnit námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru
nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.
Dotčené orgány uplatní do 7 dnů ode dne veřejného projednání svá stanoviska k návrhu změny.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se ve smyslu § 52 odst. 4 stavebního zákona
nepřihlíží.
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Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání Zásad územního
rozvoje, v platném znění nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.
Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Kočov a jeho zveřejnění - datum srpen 2021
bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Tachov a na úřední desce Obecního úřadu Kočov,
s vyznačením dne vyvěšení a dále bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu
nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání.
Patnáctý den po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Tachov se považuje veřejná vyhláška –
Oznámení o veřejném projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Kočov a oznámení o zveřejnění tohoto návrhu za
doručenou.
Své připomínky a námitky podávejte písemnou formou a zasílejte na adresu pořizovatele - Městský úřad
Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov, odbor výstavby a územního plánování.
„otisk úředního razítka“

Ing. František Svoboda
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování

Vyvěšeno na úřední desce dne: ………………………………
Sejmuto dne: …………………………………………………
Razítko a podpis:(orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení)

