Městský úřad Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování

Zábřeh 19.12.2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o konání veřejného projednání Územního plánu Bohuslavice (k. ú. Bohuslavice nad
Moravou)

Městský úřad Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování, jako pořizovatel územně plánovací
dokumentace obce Bohuslavice dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, oznamuje konání veřejného projednání Územního
plánu Bohuslavice (k. ú. Bohuslavice nad Moravou) ve smyslu ustanovení § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006
Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Veřejné projednání Územního plánu Bohuslavice se bude konat
dne 24.1.2018 v 15 hodin
na Obecním úřadu Bohuslavice.
Návrh Územního plánu Bohuslavice bude vystaven k nahlédnutí na Městském úřadě Zábřeh, Odboru
rozvoje a územního plánování do 31.1.2018. K veřejnému nahlédnutí doporučujeme využít úředních dnů,
tj. každé pondělí a středu od 7:30 do 17:00, po předchozí domluvě i mimo úřední dny. V elektronické
podobě je dokumentace zveřejněna na internetových stránkách Městského úřadu Zábřeh
(http://www.zabreh.cz) v sekci Město a jeho rozvoj / Územní plánování / Projednávané návrhy a změny
ÚP.
V souladu s ustanovením § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. zasíláme obci Bohuslavice, dotčeným
orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu oznámení o konání veřejného projednání. Nejpozději do
7 dnů od konání veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky
(dotčenými osobami jsou dle § 52 odst. 2 stavebního zákona vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti). V námitkách musí dotčené osoby 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, námitkám a připomínkám se nepřihlíží.
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Připomínky a námitky zasílejte na adresu Městský úřad Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování,
Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh.
Tato veřejná vyhláška je zveřejněna rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové úřední
desce na stránkách www.zabreh.cz/mestsky-urad/uredni-deska.

Ing. arch. Václav Doležal
vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování
tel.: 583 468 234
e-mail: vaclav.dolezal@muzabreh.cz

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh, Telefon: 583 468 111, Fax: 583 416 505,
E-mail: posta@muzabreh.cz, ID DS: hk9bq2f, IČ: 003 03 640, DIČ: CZ 003 03 640, www.zabreh.cz

