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Městský úřad Třebíč
Odbor rozvoje a územního plánování, oddělení Úřad územního plánování,
Karlovo nám. 55, 674 01 Třebíč

OZNÁMENÍ
Městský úřad Třebíč jako pořizovatel, v souladu s § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavebního zákona) oznamuje
projednání návrhu zadání Územního plánu Rokytnice nad Rokytnou
Územní plán Rokytnice nad Rokytnou stanoví základní koncepci rozvoje území, ochranu jeho hodnot,
jeho urbanistickou koncepci, uspořádání a koncepci veřejné infrastruktury. Pořizuje se pro celé správní
území městysu Rokytnice nad Rokytnou. Územní plán Rokytnice nad Rokytnou posléze nahradí
dosavadní Územní plán obce Rokytnice nad Rokytnou ve znění jeho změn (Změny č. 1, Změny č. 2
a Změny č. 3).
Celý návrh zadání je vystaven k veřejnému nahlédnutí od 02.07.2012 do 15.08.2012
a) na Úřadu městyse Rokytnice nad Rokytnou;
b) na Městském úřadě Třebíč, oddělení Úřad územního plánování;
c) na webové stránce města Třebíč www.trebic.cz (Správa města – Městský úřad – Odbor rozvoje
a územního plánování – Důležité dokumenty – Soubory ke stažení – Rokytnice nad Rokytnou).
Po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednání návrhu zadání na úřední desce může každý
uplatnit své připomínky. K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.
Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány uplatnit u pořizovatele své požadavky,
vyplývající ze zvláštních právních předpisů na obsah územního plánu, a požadavek na vyhodnocení
vlivů územního plánu na životní prostředí včetně jeho obsahu a rozsahu podle zvláštního právního
předpisu. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit u pořizovatele své podněty i sousední obce. K požadavkům
dotčených orgánů, krajského úřadu a k podnětům sousedních obcí uplatněným po uvedené lhůtě
se nepřihlíží.
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