OBECNÍ Ú AD KEST ANY
Kest any 136, 398 21 Kest any, I O 00249742
Tel. 382 262 439

Datum vyv šení: …...………………
Datum sejmutí: ……...………………

V Kest anech dne: ………………….

VE

EJNÁ

VYHLÁŠKA

Oznámení o opakovaném ve ejném projednání návrhu Zm ny
územního plánu Kest any

. 1

Obecní ú ad Kest any ve smyslu § 5 a 6 odst. (2) zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním ádu, v platném zn ní (dále též stavební zákon) v souladu s § 52 a § 53 odst. 2.
stavebního zákona, ve spojení s ustanovením § 171 až 174 zákona . 500/2004 Sb., o správním
ízení, v platném zn ní (dále jen správní ád), vzhledem k tomu, že došlo k podstatným úpravám
návrhu, a to, že v lokalit . 2 (SVs28) bylo v kapitole f) v tabulce „Plochy smíšené výrobní“ odstavci
„P ípustné využití“ vypušt no slovo „jatka“. Grafická ást z stává nezm
na.

oznamuje
opakované ve ejné projednání v rozsahu provedených úprav návrhu Zm ny . 1
územního plánu Kest any
(dále jen „Zm na . 1 ÚP Kest any)
na Obecním ú adu v Kest anech

dne 4. 1. 2019 od 13.00 hod.
Upravený a posouzený návrh Zm ny . 1 ÚP Kest any je vystaven k ve ejnému nahlédnutí:
na webových stránkách Obecního ú adu Kest any http://www.kestrany-pisecko.cz
na obecním ú adu Kest any, tel. 382 262 439
I.

Podle § 52 odst. (2) stavebního zákona mohou uplatnit námitky k návrhu Zm ny . 1 ÚP
Kest any pouze vlastníci pozemk a staveb dot ených návrhem ešení, oprávn ný
investor a zástupce ve ejnosti.

II.

Podle § 52 odst. (3) stavebního zákona nejpozd ji do 7 dn ode dne ve ejného
projednání m že každý uplatnit své p ipomínky. Ve stejné lh
mohou dot ené osoby
podle § 52 odst. (2) stavebního zákona uplatnit své námitky, ve kterých musí uvést
od vodn ní, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dot ená práva a vymezit
území dot ené námitkou.

III.

Dot ené orgány a krajský ú ad uplatní v souladu s ust. § 52 odst. (3) stavebního zákona
ve stejné lh
stanoviska k ástem ešení, které byly od spole ného jednání zm
ny.

V souladu s ustanovením § 52 odst. (4) stavebního zákona se k pozd ji uplatn ným námitkám,
stanovisk m a p ipomínkám nep ihlíží.
íloha: - rozd lovník
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