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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení zahájení řízení o návrhu

Územního plánu České Meziříčí

Městský úřad Dobruška, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, podle § 6 odst. I) písmo c)
zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, pořizuje Územní plán (ÚP) České Meziříčí. O upraveném a posouzeném návrhu ÚP České
Meziříčí v souladu s § 52 odst. 1) stavebního zákona a § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, se koná veřejné projednání ve středu 10. ledna 2018 v 15,00 hodin na
obecním úřadě v Českém Meziříčí.

Do návrhu ÚP České Meziříčí je možné nahlédnout ve lhůtě od 4. 12. 2017 do 17. 1. 2018:

• v kanceláři Obecního úřadu České Meziříčí
• v kanceláři úřadu územního plánování, odboru rozvoje města Městského úřadu Dobruška

(nám. F. L. Věka č.p.32, kancelář č. 107),
• na internetových stránkách města Dobrušky

Podle § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona může do 7 dnů ode dne veřejného projednání každý uplatnit
své připomínky a dotčené osoby námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru
nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Námitky proti návrhu
územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný
investor a zástupce veřejnosti. Při veřejném projednání se námitky a připomínky uplatňují písemně a
musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. Dotčené orgány a
krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od
společného jednání změněny. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se
nepřihlíží. MĚSTSKV URAI.J u'bIiUSKA
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Ing. Naděžda Lžíča ová
odbor rozvoje města

Vyvěšeno dne: 11. 12. 2017 Sejmuto dne: .

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
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