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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, úřad územního plánování, dle § 6, odst.(1) písm.c) zákona
č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, pořizuje
na žádost obce Doubravice změnu č.1 Územního plánu Doubravice.
V souladu s § 52 odst.(1) stavebního zákona a zákona č.500/2004 Sb., o správním řízení, v platném
znění (správní řád), oznamuje zahájení řízení o návrhu změny č.1 Územního plánu Doubravice.
Veřejné projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Doubravice se uskuteční v úterý,
dne 24.1.2017, v 17,00 hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu v Doubravici.
Návrh změny č.1 Územního plánu Doubravice je připraven k nahlédnutí na Obecním úřadě
v Doubravici v úřední dny, v ostatní pracovní dny po telefonické domluvě a na MěÚ Strakonice,
odboru rozvoje, úřadu územního plánování (nádvorní budova MěÚ Strakonice, přízemí, číslo dveří
2005).
Návrh změny č.1 územního plánu je také uveřejněn na internetových stránkách Městského úřadu
Strakonice (www.strakonice.eu) - sekce Město, projekty města, ÚPD obcí.
Námitky proti návrhu změny č.1 Územního plánu Doubravice mohou být dle odst. 5 § 172 správního řádu, podány ke správnímu orgánu písemně odůvodněné 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.
Zároveň dle odstavce 3) § 52 stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání
může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby (vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti) své námitky, ve kterých musí uvést
odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené
námitkou. 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.
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