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V Pohořelicích dne 14.6.2010

VEŘEJNÁVYHLÁŠKA
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny č.3 územního plánu sídelního
útvaru Loděnice
Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad, jako pořizovatel změny
č.3 územního plánu sídelního útvaru Loděnice, zajistil ve spolupráci se starostkou obce
Loděnice zpracování návrhu změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru (dále jen
„ÚPNSÚ“) .
Pořizovatel v souladu s ustanoveními § 188 odst. 3 a 4, obdobně ve smyslu § 52 a § 22
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen
„stavební zákon“) ve spojení § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále
jen „správní řád“) oznamuje, že veřejné projednání návrhu změny č. 3 ÚPNSÚ Loděnice se
bude konat
dne 2. srpna 2010 ve 14,00 hod. na Obecním úřadě v Loděnicích
za účasti projektanta, Ing. arch.Milana Hučíka, který podá odborný výklad.
Po dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky bude návrh změny č. 3 ÚPNSÚ Loděnice
vystaven k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele, především v úřední dny (pondělí a středa
8.00 - 17.00 hod.) místnost C332, a dále na Obecním úřadě Loděnice.
Úplné znění návrhu změny č. 3 ÚPNSÚ Loděnice, včetně odůvodnění, bude současně s
vyvěšením veřejné vyhlášky a po dobu vystavení dokumentace zveřejněno způsobem
umožňující dálkový přístup, a to na elektronické úřední desce Města Pohořelice
http://www.pohorelice.cz.
Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky.
Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně
prospěšných opatření a zastavitelných ploch mohou nejpozději při veřejném projednání
uplatnit své námitky, ve kterých musí uvést jejich odůvodnění, údaje podle katastru
nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.
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Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a
námitkám.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Při veřejném projednání se stanoviska, námitky a připomínky uplatňují písemně a musí být
opatřeny identifikačními údaji (jméno, příjmení, adresa) a podpisem osoby, která je uplatňuje.

„otisk úředního razítka“
Ing. Jana Dvořáková v.r.
vedoucí odboru územního plánování a
stavebního úřadu
Veřejná vyhláška musí být vyvěšena ve dnech 18.6.2010 až 2.8.2010 na úřední desce Městského úřadu
Pohořelice a Obecního úřadu Loděnice.
Vyvěšeno dne ………………
Podpis a razítko osoby , která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení
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Sňato dne …………………

