Městský úřad Třebíč
oddělení Úřad územního plánování
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemností:
Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Třebíč, oddělení Úřad územního plánování oznamuje v souladu s ustanovením § 52
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“),

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O NÁVRHU
ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ROKYTNICE NAD ROKYTNOU

I.
Způsob zveřejnění dokumentace
Dokumentace bude k veřejnému nahlédnutí:
•
•

•

na Úřadě Městyse Rokytnice nad Rokytnou
na Městském úřadě Třebíč, oddělení Úřad územního plánování, kancelář č. 315
(k návštěvě doporučujeme úřední dny pondělí a středu, v ostatní dny po telefonické domluvě
na tel. č. 568 896 205 Mgr. Michala Matoušek Havlíčková)
návrh je vystaven na internetové adrese http://www.trebic.cz/ (Městský úřad / důležité
dokumenty / Oddělení Úřad územního plánování / Územně plánovací dokumentace /
Rokytnice nad Rokytnou)

II.
Lhůty a termíny řízení
VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU
ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
SE BUDE KONAT DNE

07.12.2009 se začátkem v 18:00 hodin
na Úřadě Městyse v Rokytnici nad Rokytnou.

Dokumentace bude k veřejnému nahlédnutí
od 06.11.2009 do 07.12.2009
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III. Uplatnění stanovisek, připomínek a námitek
Dotčené orgány mohou uplatnit své stanovisko pouze k připomínkám a námitkám na závěr veřejného
projednání. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží. Každý může uplatnit připomínky od
06.11.2009 do posledního dne vystavení (tj. do 07.12.2009), a to písemně na adresu Městského
úřadu Třebíč, oddělení Úřad územního plánování, Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč. Ke
stejnému datu mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem zastavitelných ploch a zástupce
veřejnosti uplatnit své námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí
dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Námitky a připomínky lze podat
nejpozději na veřejném projednání. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se
nepřihlíží. Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání
zásad územního rozvoje se nepřihlíží.

Bc. Dagmar Moláková
pověřená vedením oddělení
Úřad územního plánování

Zveřejněno na úřední desce dne:
Sejmuto dne:
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