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Veřejná vyhláška
o opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu
Výprachtice,
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Obecní úřad Výprachtice jako úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst. 2 v souladu s § 24
zákona č.183/2006 Sb. o územním a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje

v souladu s ustanovením § 52 a 53 odst.2 stavebního zákona a § 172 zákona 500/2004 Sb.,( správní řád
v platném znění) zahájení veřejného projednání návrhu územního plánu Výprachtice, spojené s výkladem, které
se koná
v zasedací místnosti Obecního úřadu Výprachtice
5.2.2015 v 16.00
Předmětem projednání návrhu územního plánu je úprava návrhu územního plánu Výprachtice ve smyslu rozšíření plochy
pro výrobu na části p.č. 1877, 1828 1951/3 vše k.ú. Výprachtice . Součástí veřejného projednání není vyhodnocení vlivů
na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je vyhodnocení vlivů na životní prostředí pro účely posuzování vlivů územních
plánů na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb. v rozsahu přílohy zákona č. 183/06 Sb. a přiměřeně podle přílohy
č.9 zákona č. 100/2001 Sb. posouzení vlivů Územního plánu Výprachtice podle § 45i zákona č.114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění. Dotčený orgán takové doplnění vyhodnocení ve svém stanovisku nepožadoval.
Návrh územního plánu Výprachtice je vystaven k veřejnému nahlédnutí od 23.12.2014 do 5.2.2015 u pořizovatele
na Obecním úřadě Výprachtice a na webových stránkách www.obec-vyprachtice.cz .
Nejpozději do 7 dnů ode dne projednání, to je do 12.2.2015, může každý uplatnit své připomínky dle § 53 odst.2
k upravené části návrhu ÚP. Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce
veřejnosti mohou ve stejné lhůtě uplatnit odůvodněné námitky proti upraveným částem návrhu řešení s vymezením území
dotčeného námitkou a s údaji podle katastru nemovitostí dokladující jejich vlastnická práva.
Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od
společného i veřejného jednání změněny.
Stanoviska, námitky a připomínky se uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která
je uplatňuje.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Svá stanoviska, připomínky a námitky podávejte písemnou formou a zasílejte na Obecní úřad Výprachtice, Výprachtice
č.p.3, 561 34 Výprachtice
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