Městský úřad, Mírové náměstí 58, 378 33 Nová Bystřice
e-mail : majetek.budosova@novabystrice.cz

tel. : 384 386 206
fax : 384 386 332

Vyřizuje : Štěpánka Budošová
Nová Bystřice, dne 3.4.2007

Informace o oznámení záměru
dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve
znění zákona č. 93/2004 Sb.

„Výstavba areálu technických služeb Nová Bystřice včetně kanalizační
přípojky a plynové přípojky“
Dne 30.března 2007 podalo Město Nová Bystřice, IČ 00247138, Mírové nám. č.p. 58, 378 33
Nová Bystřice návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
na pozemku parc. č. 406/19

Městský úřad Nová Bystřice, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1
písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ,
oznamuje v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně
nařizuje ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
19. dubna 2007 (čtvrtek) v 9,00 hodin.
S podrobnostmi k uvedenému záměru se lze seznámit na internetové stránce města
www.novabystrice.cz v sekci OBČAN – Úřední deska MěÚ nebo od 3.4.2007 do 19.4.2007
na odboru výstavby MěÚ v Nové Bystřici, v úřední dny pondělí a středa od 7,00 – 11,30 a
12,30 – 16,30 hodin (v jiné dny po telefonické dohodě)
Štěpánka Budošová
správa majetku města

Vyvěšeno dne : 3.4.2007

Sejmuto dne :
Skutečně sejmuto dne :

Razítko a podpis MěÚ :

Oznamovatel :
IČO :
Sídlo :

Město Nová Bystřice
00247138
Mírové nám. 58
378 33 Nová Bystřice

Zástupce oznamovatele :
Zástupce oznamovatele
pověřený jednáním ve věci
předkládaného záměru :
Zpracovatel projektové
dokumentace :
377 01

Mgr. Jiří Zimola, starosta města
Štěpánka Budošová, správa majetku města
P – atelier, s.r.o. J.Hradec
Nádražní 249/II
Jindřichův Hradec
tel.: 384 321 217
e-mail : info@p-atelier.cz
zodp. projektant : ing. Marie Buzková

