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VEREJNA VYHLASKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO
PLÁNU ŽDÍREC Nl\D DOUBRAVOU
Městský úřad Chotěboř, jako úřad územního plánování, ve smyslu § 6 zákona Č. 183/2006 Sb.,
(stavební zákon) pořizuje na základě žádosti Města Ždírec nad Doubravou územní plán Ždírec nad
Doubravou a v souladu s ustanovením § 52 oznamuje zahájení řízení o návrhu územního plánu.
Návrh územního plánu Ždírec nad Doubravou bude vystaven k veřejnému nahlédnutí na
Městském úřadě ve Ždírci nad Doubravou a na Městském úřadě v Chotěboři, oddělení územního
plánování a GIS, pracoviště Klášterní 267, ve dnech
od 16.12.2009 do 14.1.2010 (včetně)

Veřejné projednání návrhu územního plánu Ždírec nad Doubravou se uskuteční
dne 14.1.2010 ve Ždírci nad Doubravou v Domě s pečovatelskou službou (DPS),
Nad Řekou 560, začátek ve 14:00 hod.
Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky. Dotčené osoby mohou
uplatnit námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená
práva a vymezit území dotčené námitkou. Takovými osobami jsou, podle ustanovení § 52 odst. 2
stavebního zákona, vlastníci pozemků a staveb, dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně
prospěšných opatření a zastavitelných ploch, a zástupce veřejnosti.
Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Návrh územního plánu Ždírec nad Doubravou v elektronické podobě bude vystaven ke shlédnutí
na internetové adrese:
http://chotebor.czJuzemni-planovani/zdirec-nad-doubravou/
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 30 dní ode dne doručení
vyhlášky.

~
M~STSK Ý ÚŘAD CHOT~BOŘ

'

A

oddělení územního plánování a G1S

J.~'..~1

vyvěšeno dne :..
sejmuto dne: .. 1Y:..1·.. 1'!

Ing.Ludmila
cnová
odd. ÚP a GIS

583 O1 Chot~bor
-1-

.

.

OBEC VrTANOV
{)In

(

VIT ANOV 126
539 01 _~~INSKO

II '\.../

veřejné

