OBEC CETENOV
se sídlem Hrubý Lesnov 44, 463 48 Cetenov
IČO: 006 72 114
zastoupená starostkou obce Klárou Novákovou,
tímto zveřejňuje na základě usnesení zastupitelstva obce Cetenov č. 65/2019 ze dne 18.12.2019 a
usnesení č. 42/2020 ze dne 21.12.2020

PRODLOUŽENÍ
VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI NA POŘÍZENÍ ZMĚNY
ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CETENOV
(dále jen „výzva“)

do 30.6.2021
Obec Cetenov tímto zveřejňuje výzvu pro budoucí zahájení přípravných prací k pořízení nového
„Územního plánu Cetenov“, který v souladu s požadavky zákona 183/206 Sb. (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, nahradí v současnosti platnou územně plánovací dokumentaci „Územní
plán obce Cetenov“.
K novému územnímu plánu (dále jen „ÚP“) je možno v rámci této výzvy podat žádosti na pořízení
změny územního plánu obce.
Žádost musí být podána písemně na přiloženém formuláři, který je přílohou této výzvy a k dispozici
také na internetových stránkách obce Cetenov www.cetenov.cz/obecni-urad/uzemni-plan/ nebo na
Obecním úřadě v Hrubém Lesnově.
Podání žádosti na pořízení změny v ÚP nezakládá obci Cetenov povinnost toto učinit.
Žádosti budou po projednání zastupitelstvem obce Cetenov předány pořizovateli, resp. zpracovateli
ÚP a budou zhodnoceny v souladu se zákonem 183/2006 Sb. v rámci procesu pořízení ÚP.
Návrhy pro přípravné práce na ÚP budou shromažďovány do 31.12.2020.
PRODLOUŽENÍ VÝZVY NA ZÁKLADĚ USNESENÍ Č. 42/2020 DO 30.06.2021
Prozatímní časový předpoklad:
- do konce roku 2020 proběhne přijímání žádostí;
- 2021 přípravné práce včetně zpracování a projednání návrhu zadání ÚP a projednání vlastního
návrhu ÚP.
!Prozatímní časový předpoklad výše bude v této souvislosti adekvátně časově posunut!
K jednotlivým krokům projednání ÚP Cetenov bude veřejnost přizvána v souladu s ustanoveními stavebního zákona. Jednotlivé fáze projednání ÚP budou oznamovány veřejnou vyhláškou, proto je
nutno sledovat informace uvedené k ÚP na úřední desce.
Obec si vyhrazuje právo změnit, popř. upřesnit podmínky této výzvy.

V Cetenově dne 1. ledna 2021
Klára Nováková
starostka obce Cetenov
Přílohy:
Žádost o pořízení změny územního plánu – obec Cetenov

