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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Nové Město nad Metují, Odbor výstavby a regionálního rozvoje – úřad územního 
plánování, jako pořizovatel věcně a místně příslušný podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 stavebního zákona 
a s ustanovením § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „správní řád“) doručuje touto veřejnou vyhláškou 

návrh Územního plánu Černčice.

V souladu s ustanovením § 50 odst. 3 stavebního zákona do 30 dnů ode dne doručení této veřejné 
vyhlášky může každý uplatnit u pořizovatele (Městský úřad Nové Město nad Metují, Obor výstavby 
a regionálního rozvoje) písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. Na 
podané připomínky se jednotlivě neodpovídá. Vyhodnocení připomínek bude v souladu 
s ustanovením § 51 odst. 1 stavebního zákona součástí vyhodnocení výsledků projednání.

Vzhledem k rozsahu doručované dokumentace ji není možné zveřejnit na úřední desce v plném 
rozsahu. Pořizovatel sděluje, že do návrhu Územního plánu Černčice je možno v pracovní dny 
nahlížet u pořizovatele na Městském úřadu Nové Město nad Metují, Odboru výstavby 
a regionálního rozvoje, a v úřední dny na Obecním úřadu Černčice.

Úplné znění doručované dokumentace je současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový 
přístup na webových stránkách Nového Města nad Metují (www.novemestonm.cz) v sekci Územní 
plánování  Územní plány projednávané.
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Tato veřejná vyhláška je doručena patnáctým dnem po vyvěšení a bude vyvěšena na úřední desce 
Městského úřadu Nové Město nad Metují, Obecního úřadu Černčice a způsobem umožňujícím 
dálkový přístup.

Mgr. Adam Balcar
referent Odboru výstavby a regionálního rozvoje
„otisk úředního razítka“

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 30 dnů. Po uplynutí této lhůty musí být vrácena zpět Městskému 
úřadu Nové Město nad Metují, Odboru výstavby a regionálního rozvoje.
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