Městský úřad Moravské Budějovice
Odbor výstavby a územního plánování
nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Pořizovatel podle ustanovení § 52, zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a § 172
zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,

OZNAMUJE ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNICE,
NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A VYSTAVENÍ NÁVRHU
ÚZEMNÍHO PLÁNU K VEŘEJNÉMU NAHLÉDNUTÍ
I.
Veřejné projednání návrhu ÚP Hornice se uskuteční 16. 1. 2019 v 14:00 h. na obecním
úřadě v Hornicích. K tomuto jednání jsou zváni obec Hornice, dotčené orgány, krajský úřad a
sousední obce.
II.
Návrh opatření obecné povahy je přístupný ode dne vyvěšení této vyhlášky, nejdéle však 7 dní ode
dne veřejného projednání, na Městském úřadě Moravské Budějovice, dveře č. 257, u pořizovatele Jaroslav Kunst.
Elektronicky je zpřístupněn na internetových stránkách Města Moravské Budějovice,
www.mbudejovice.cz » úřední deska a obce Hornice www.hornice.cz » úřední deska.
III.
1. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání:
- může každý uplatnit své připomínky,
- vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce
veřejnosti mohou uplatnit námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle
katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou,
- dotčené orgány a KÚ jako nadřízený orgán územního plánování uplatní stanovisko
k částem řešení návrhu územního plánu, které byly od společného jednání změněny
2. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
3. Ke stanoviskům námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání
zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem se nepřihlíží.
IV.
Tato vyhláška se považuje za doručenou 15. dnem po vyvěšení.
V.
Písemné připomínky budou uplatněny ve stanovených lhůtách na adrese Městský úřad Moravské
Budějovice, Jaroslav Kunst, odbor výstavby a ÚP, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice.
V Moravských Budějovicích dne 4. 12. 2018

Jaroslav Kunst v. r.
pořizovatel

„otisk úředního razítka“

Vyvěšeno zákonným způsobem 4. 12. 2018
min. do 24. 1. 2019 včetně

Sňato dne:

razítko, podpis

