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Oznámen í ŕlzenío návľhu

ÚzBľĺľÍHoPLÁNU PoDBŘEZĹ
Městský úřad Dobruška, odbor rozvoje města, úřad ŕlzemního plánování, podle $ 6 odst. l písm. c)
ztlkonač,. |8312006 Sb.' o územnímplánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů' pořizuje Územní plán Podbřezí.

Opakované veřeiné pľoiednání návľhu Územního plánu Podbřezí v rozsahu úpľavnávľhu po
veřeiném pľoiednání, které se konalo dneŻ6.06'2017,v souladu s $ 53 odst.2 dle $ 52 stavebního
zttkonaa$ 172 zákona č' 500/2004 Sb., spľávní řád' ve znění pozdějších předpisů, se bude konat
ve středu 6. pľosince 2017 v 13.30 hodin
na obecním úřadě Podbřezí.

Do upľaveného návľhu Územního plánu Podbřezí, zpracovaném v záři2017,je možnénahlédnout ve
lhůtě od 30.10.2017 do 13.12.2017:

o
o
o

v kanceláři obecního úřadu Podbřezí
v kanceláři úřadu űzemního plánování' odboľu rozvoje města Městského úřadu Dobľuška(nám.
F. L. Věka ěp.3Ż, kancęlářě. l07)'
na internetových stránkách města Dobrušky íwww. mestodobruska.cz

Podle $ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona můŽe do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného pľojednání

každý uplatnit své připomínky a dotčenéosoby námitky k nově provedeným úpravám návrhu
územníhoplánu, kteľé jsou předmětem opakovaného veřejného pľojednání. V námitce se musí uvést
odůvodnění' údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymeziÍ űzemí dotčené
námitkou' Námitky proti návľhu rizemního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb
dotěených návrhem řešení, opľávněný investor a zástupce veřejnosti. Námitky a připomínky se
uplatňují písemně a musí bý opatřeny identifikaěními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.
Dotčenéorgány a kľajský úřadjako nadŕizený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení,
které byly od veřejného projednání změněny. K později uplatněným stanoviskům. připomínkám
a námitkám se nepřihlíŽí'
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Ing. Naděžda lžíčařová
odbor rozvoje města
Vyvěšeno dne: 30. l0.2017
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