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V Novém Městě na Moravě dne 09.05.2012

VEŘEJNÁ

VYHLÁŠKA

k veřejnému projednání návrhu Změny
Vlachovice

Č.

1 územního plánu obce

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavebni a životního prostředí, jako pořizovatel
Změny č. 1 územního plánu obce Vlachovice, příslušný k pořizováni územně plánovací
dokumentace podle § 6 odst. 1 písmo c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu v platném znění (stavební zákon), předkládá ve smyslu ust. § 52 stavebního
zákona návrh Změny č. 1 územního plánu obce Vlachovice (řešící k. ú. Vlachovice u
Rokytna) k veřejnému projednání.
Veřejné projednání se bude konat:

ve středu 27. června 2012 od 15:00 hodin
v kanceláři Obecního úřadu Vlachovice
Součástí veřejného projednání bude odborný výklad k návrhu Změny č. 1 územního plánu
obce Vlachovice.
Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem veřejně prospěšných
staveb, veřejně prospěšných
opatření a
zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti nejpozději na závěr veřejného projednání, k později
uplatněným námitkám se nepřihlíží. V námitkách musí být uvedeno odůvodněni, údaje podle
kat astru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezeno území dotčené námitkou.
Nejpozději při veřejném projednání
uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

může každý

uplatnit

své připomínky,

k později

Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání
zásad územního rozvoje se nepřihlíží.

Návrh Změny Č. 1 územního plánu obce Vlachovice je zverejnen v úplné podobě na
internetových stránkách obce Vlachovice (http://www.vlachovice-nm.cz
v rubrice "Obecní
úřad" pod heslem "Územní plán" pod názvem .Změna Č. 1 územního plánu obce Vlachovice
- návrh pro veřejné projednání") a dále je vystaven k veřejnému nahlédnutí
od 21.05.2012 do 27.06.2012
v kanceláři Obecního úřadu Vlachovice a v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě,
odbor stavební a životního prostředí (3. nadzemní podlaží, dveře Č. 1.301 /ing. arch. Josef
Cacek/ - budova Vratislavovo nám. 103).
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Obdrží:
Se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky:

Obecní úřad Vlachovice, Vlachovice 20, 592 31 Nové Město na Moravě
MÚ Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
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Současně úřad pro vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna ve výše uvedené době způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona
500/2004 Sb., správní řád v platném znění.
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