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Oznámení
o zahájení projednávání Návrhu zadání územního plánu obce Bílov.

Městský úřad Bílovec, odbor životního prostředí a územního plánování (úřad územního
plánování), jako pořizovatel územního plánu obce Bílov dle ustanovení § 6 odst. 1 písmo c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( dále jen "zákon Č. 183/2006
Sb.") na základě usnesení 27.zasedání Zastupitelstva obce Bílov konaného dne 29.10.2009 a
na základě žádosti obce Bílov ze dne 11.11.2009

oznamuje

dle § 47 odst. 2 zákona Č. 183/2006 Sb. dotčeným organum, Krajskému úřadu
Moravskoslezského kraje, obci Bílov a sousedním obcím zahájení projednávání návrhu
zadání územního plánu obce Bílov.

Návrh zadání územního plánu obce Bílov bude dle § 47 odst. 2 zákona Č. 18312006 Sb.
vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení na
úřední desce tj.

od 7.12.2009 do 6.1.2010

1. na Obecním úřadě Bílov, Bílov č.p. 5, 743 01 Bílov v kanceláři starosty obce-denně,
v pondělí a ve středu od 7:00 do 17:00 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 7:00 do 15:00 hodin a
v pátek od 7:00 do 13:00 hodin.

2. na Městském úřadě v Bílovci, odboru životního prostředí a územního plánování, ul,
17. listopadu 411, 743 01 Bílovec (budova Radnice na Slezském náměstí Č. 1) denně,
v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hodin, v úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:00 hodin a pátek
od 8:00 do 12:00 hodin.

Dle ustanovení § 47 odst. 2 zákona Č. 18612006 Sb. může každý uplatnit své připomínky ve
lhůtě do 30 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení tj. do 6.1.2010.
Dle ustanovené § 47 odst.2 zákona Č. 186/2006 Sb. mohou dotčené orgány a krajský úřad
uplatnit u pořizovatele své požadavky na obsah územního plánu obce vyplývající ze
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