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Městský úřad Třebíč
Odbor rozvoje a územního plánování
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 (dále i „pořizovatel“) podle § 6 odst. 1
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů
včetně zákona č. 350/2012 Sb. (dále „stavební zákon“) na žádost obce pořizuje Územní plán Čechtín.
Úřad územního plánování tímto doručuje v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 stavebního zákona
návrh Územního plánu Čechtín
a současně oznamuje konání veřejné projednání návrhu Územního plánu Čechtín, které proběhne
v pondělí 29. dubna 2013 v 17:00 hodin v budově Obecního úřadu Čechtín.
Návrh Územního plánu Čechtín bude k veřejnému nahlédnutí
od 25.03.2013 do 07.05.2013
Vyhodnocení vlivů Územního plánu Čechtín na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno, a tudíž
nebylo zpracováno.
Způsob zveřejnění dokumentace
Dokumentace bude k veřejnému nahlédnutí:
•
•

•

na Obecním úřadě Čechtín
na Městském úřadě Třebíč, oddělení Úřad územního plánování, kancelář č. 316
(k návštěvě doporučujeme úřední dny pondělí a středu, v ostatní dny po telefonické domluvě
na tel. č. 568 896 233 Ing. Šárka Filipková)
návrh je vystaven na internetové adrese http://www.trebic.cz/ (Správa města - Městský úřad –
Odbor rozvoje a územního plánování – Oddělení Úřad územního plánování – Důležité
dokumenty – Soubory ke stažení - Čechtín).

Uplatnění stanovisek, připomínek a námitek
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené
osoby námitky. Dotčenými osobami jsou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor (dle § 39 odst. 2 stavebního zákona) a zástupce veřejnosti (dle § 23 odst. 3
stavebního zákona).
Námitky a připomínky se uplatňují písemně a musí obsahovat odůvodnění, údaje podle katastru
nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčené námitkou. Dále musí být opatřeny
identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.
Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě písemná stanoviska
k částem řešení, které byly od společného jednání (§ 50 stavebního zákona) změněny.
Námitky, připomínky a stanoviska doručte na adresu Městského úřadu Třebíč, oddělení Úřad
územního plánování, Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč.

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

„otisk úředního razítka“

Ing. Lucie Dohnalová
pověření vedením oddělení
Úřad územního plánování
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