
 

Vyřizuje: Bc. P. Kříž, Zd. Klenorová                 Hrobce, dne 18. 9. 2017

   
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

- OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ

ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HROBCE

          Obecní úřad Hrobce, jako pořizovatel územního plánu dle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním  plánování  a  stavebním  řádu  (dále  jen  stavební  zákon)  v platném  znění,  na  základě
rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení nového územního plánu zpracoval v souladu s ustanovením
§ 47 odst. 1 stavebního zákona návrh zadání změny č. 1 územního plánu Hrobce.

V souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona zajistil doručení o zveřejnění návrhu
zadání změny č. 1 územního plánu Hrobce touto veřejnou vyhláškou.

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HORBCE

 BUDE VYSTAVEN K VEŘEJNÉMU NAHLÉDNUTÍ  V TERMÍNU OD 18. 9. – 18. 10. 2017.

Vzhledem k rozsahu  dokumentu  je  zpřístupnění  celého  obsahu  návrhu  zadání  předmětné změny
zajištěno:

-  v tištěné podobě na obecním úřadě, a to vždy v úředních hodinách zveřejněných na webových
stránkách obce;

-  v elektronické podobě na stránkách obecního úřadu: http://www.hrobce.cz.

Poučení :

Ve lhůtě do 15ti dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky s oznámením o projednání návrhu
zadání změny č. 1 územního plánu Hrobce, tj. nejpozději do 18.10. 2017 (včetně) může každý
uplatnit své připomínky.  Připomínky lze uplatnit výhradně písemnou formou, a to na adresu
pořizovatele uvedenou v záhlaví tohoto oznámení.
K připomínkám podaným po lhůtě se nepřihlíží.

V případě  jakýchkoliv  dotazů  a  upřesňujících  informací  se  můžete  v průběhu  celého  procesu
pořizování obracet na Zdeňku Klenorovou, tel. 777 933 546, která je fyzickou osobou oprávněnou pro
výkon územně plánovací činnosti podle § 24 stavebního zákona.

                               Bc. Petr Kříž 
                               starosta obce
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Oznámení o zahájení projednání návrhu zadání musí být zveřejněno na úřední desce do 18. 10. 2017 (včetně)

                      

Vyvěšeno na úředních deskách obecního úřadu dne: 18. 9. 2017
Sejmuto dne: 


	
	

