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Návrh zadání "nového" územního plánu - Stod

Městský úřad Stod, odbor výstavby, úsek územního plánování jako pořizovatel a
úřad územního plánování věcně a místně příslušný ve smyslu ust. § 6 zákona Č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování
a stavebním
řádu v pozdějším
znění (dále jen stavební zákon).
v souladu s ustanovením
47 stavebního zákona.

OZNAMUJE a ZVEŘEJŇUJE

Návrh zadání územního plánu - Stod
k veřejnému nahlédnutí na úřední desce MěÚ Stod I!Q
dobu 30 - ti dnů od vvvěvení oznámení a v elektronické podobě na elektronické úřední
ávrh zadání bude vystaven

desce na adrese: http://mestotod.cz/.
ávrh zadání včetně doplňujících průzkumů a rozborů zpracovaných projektantem
a záměrů města je k nahlédnutí na Mě'
tod, odboru vý 'tavby (budova radnice, nám C.S.A.
294 333 01 tod) v pracovní hodiny úřadu.
V souladu s § 20 stavebního zákona a vzhledem k rozsahu písemností návrhu zadání
ÚP Stod (17 stránek textového zpracování + výkres záměrů) se na úřední desce zveřejňuje
pouze toto oznámení. Kompletní návrh zadání
včetně doplňujících
průzkumů je vystaven
v elektronické
podobě na elektronické
úřední de ce a je vystaven
v analogové
podobě
k veřejnému nahlédnutí na MěÚ tod odboru výstavby.
Dotčené orgány a kraj ký úřad mohou uplatnit
územního plánu do 30 dnů od obdržení tohoto oznámení.
Ve lhůtě do 30 dnů od obdržení

tohoto oznámení

své požadavky

na obsah

změny

mohou sousední

obce uplatnít své

podněty.
Veřejnost

uplatní

připomínky

ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění

návrhu zadání.

Dotčený orgán příslušný k posouzení územního plánu z hlediska vlivů na životní
prostředí a hájící evropsky významné lokality a ptačí oblasti může uplatnit své stanoviska do
30 dnů od obdržení tohoto oznámení.
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Dotčené orgány hájící vcrejny zájem v požadavku
odůvodnění podmínek k návrhu zadání . P Stod.

uvedou

zákonné

zmocnění

a

K požadavkům
(stano iskurn) dotčený ch orgánů. krajského
úřadu a k podnětům
sousedních obcí nebo k připomínkám
uplatněn' m po lhůtě ~Oti dnů od doručení tohoto
oznámení se nepřihlížf.

Požadavky, stanoviska,
podněty a připomínky zasílejte
pořizovatele: MěÚ Stod. odbor výsta b s: úsek úzcmníh
plánování.
Stod, případné telefonické dotazy směřujte na osobu pořizovarcle.

písemně na adresu
nám •. '.A.294. 333 01

Otisk razítka.
Bc. Petr' tčpanovský
referent odboru výstavby
úsek územnih
plánování

Příloha (sousední obce krajský úřad. dotčené orgán
Návrh zadání ÚP tod.
Grafická příloha záměry města Stod.
Doplňující průzkumy a rozb ry - pouze elektronicky

):

na hllJ):
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Toto oznámení musí být vyvěšeno
d doručení veřejné vyhlášky
všech úředních de kách města tod četně. ľ) Lelo :
Vyvěšeno dne ...
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Podpis a razítko oprávněné

Sejmuto dne ...

uostod.cz..

nejméně

po dobu 30 dnů na

<~:.~'...~.~<....

osoby. která pot rzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Za den vyvěšení se dle § 20 tavebního zákona považuje den kdy byla písemnost
nejpozději. doručení se odvíjí od v, věšeni nejpozději zveřejněného oznámení.
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