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Trhové Sviny, dne 8.1.2020
Č. j.: MUTS/416/20/Kle

MUTS/416/20/Kle

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
o projednávání návrhu zadání Změny č. 2 ÚP Čížkrajice
Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování, jako
příslušný úřad územního plánování dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen stavební zákon) a příslušný pořizovatel
územního plánu podle ustanovení § 6 odst.1 písm. a) a c) stavebního zákona
oznamuje
v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona projednávání návrhu zadání změny č. 2
územního plánu Čížkrajice (dále také „ÚP Čížkrajice“).
Návrh zadání změny č. 2 ÚP Čížkrajice je vystaven k nahlédnutí na úřední desce, na elektronické
úřední desce u pořizovatele MěÚ Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního
plánování a dále na OÚ Čížkrajice. K nahlédnutí do dokumentace u pořizovatele doporučujeme úřední
dny pondělí a středa v době od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 17:00 hodin, v ostatní dny po telefonické
domluvě a na OÚ Čížkrajice v úřední dny: úřední dny pondělí v době od 15:30 do 18:00 hodin, středa
v době od 8:00 do 11:00 a od 16:00 do 18:00 hodin, v ostatní dny možno po telefonické domluvě,
v ostatní dny možno po telefonické domluvě ) .
K vypracovanému návrhu zadání změny č. 2 ÚP Čížkrajice může každý uplatnit své písemné
připomínky přímo u pořizovatele (MěÚ Trhové Sviny) nebo obecním úřadě Čížkrajice a to ve lhůtě 15
dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky, za den doručení veřejné vyhlášky se považuje patnáctý
den po dni vyvěšení na úřední desce.
V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona, ve lhůtě do 30 dnů od obdržení návrhu zadání
změny č. 2 ÚP Čížkrajice, mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve
kterém uvedou požadavky na obsah územního plánu vyplývající z právních předpisů a územně
plánovacích podkladů. V téže lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele stanovisko,
sousední obce mohou uplatnit podněty. Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí příslušný
orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody
a krajiny.
K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

Ing. Luděk Klein
Vedoucí úřadu územního plánování
Mě Ú Trhové Sviny
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úředních deskách města Trhové Sviny a obce Jílovice a
dále je vystavena na webových stránkách města Trhové Sviny www.tsviny.cz a webových stránkách obce
Čížkrajice www.cizkrajice.cz po dobu 30 dnů.
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KHS Jč České Budějovice
Obvodní báňský úřad
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Ing. Arch. Martina Kabelková
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