Zpravodaj č. 8/2014, vydán v Meclově dne: 4. srpna 2014

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Ve čtvrtek 28. srpna se od 19 hodin uskuteční v kulturním domě v Třebnicích zasedání
obecního zastupitelstva obce Meclov. Program bude zveřejněn na stránkách obce a na
úřední desce.
Upozorňujeme občany na to, že vlastníkem hřbitovů v Meclově a v Třebnicích je obec Meclov.
Bez jejího souhlasu je jakékoliv vysazování dřevin či úpravy hrobů zakázáno. Souhlasem
předejdete nedorozumění či pozdějším možným konfliktům.
Žádáme občany, aby nepoužívali sekačky a jiné hlučné stroje v neděli a o svátcích. Mějte
ohled na ostatní spoluobčany! Obec by případně musela situaci řešit vydáním obecně závazné
vyhlášky a tuto činnost ve dnech pracovního klidu a o svátcích zakázat.
Dne 9. září bude přerušena dodávka elektřiny v obci Němčice a to od 8 do 12 hodin.
Od 18. srpna bude znovu otevřena knihovna v Meclově.

Nové letecké snímky všech částí obce
Obec Meclov nechala pořídit nové letecké snímky všech devíti částí naší obce. Prohlédnout si
je můžete na stránkách obce ve fotogalerii, případně přístup z titulní strany.

Termíny svozu separovaného odpadu
(provádí firma RUMPOLD R- Rokycany):
Plast: 7. srpna
4. září

21. srpna
18. září

Billiard Club Meclov
pořádá v sobotu 16. srpna

11. ročník Meclovské prakiády.
Střelba začíná ve 14 hodin.
Jestliže umíte zacházet se smrtonosnou zbraní nesoucí krycí název „PRAK“, přijďte předvést
své střelecké dovednosti za hospodu v Meclově. Střílet se bude na pevné terče stejně jako v
předchozích ročnících.
Pořadatelé zajistí palebný prostor, obvazy, dlahy, hojivé masti i ceny pro vítěze.
Soutěžící střílí z vlastních praků. Startovné činí 40 Kč.
>>>>>>>>>>>>>>>>>Pořadatelé se těší na Vaši návštěvu. <<<<<<<<<<<<<<<<

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Obecní úřad Meclov, jako příslušný orgán územního plánování dle § 6 odst. 2 a § 6 odst. 6
písm. b) 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 § 52
stavebního zákona, oznamuje
doručení, vystavení k veřejnému nahlédnutí a konání veřejného projednání
upraveného a posouzeného

návrhu Územního plánu Meclov
s odborným výkladem.
Termín veřejného projednání: čtvrtek 21. srpna 2014 od 18 hodin
Místo veřejného projednání: sál restaurace v Meclově, č.p. 13.
Upravený a posouzený návrh ÚP je vystaven k veřejnému nahlédnutí na obecním úřadě
(doporučujeme využít úřední dny, pondělí a středu 7,00-11,00 a 12,00-16,00 h) a na
internetových stránkách obce, do minimálně 28. srpna 2014.
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání ÚP může každý uplatnit své připomínky
k návrhu.
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohou vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit své námitky.
Námitky a připomínky se uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a
podpisem osoby, která je uplatňuje.
V námitkách musí být navíc uvedeno odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí
dokladující dotčená práva a vymezeno území dotčené námitkou.
K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Námitky a připomínky podané písemně před veřejným projednáním musí být uplatněny na
adrese pořizovatele, tj. Obecního úřadu v Meclově.
Zdeněk Martínek
starosta obce Meclov
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