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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o konání veřejného projednání
návrhu Změny č. 1 Územního plánu Kozlany

Městský úřad Třebíč - Odbor rozvoje a územního pánování, oddělení Úřad územního plánování jako
pořizovatel Změny č. 1 Územního plánu Kozlany dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)
v souladu s ustanovením § 52 a § 53 stavebního zákona a za použití § 25 a § 172 odst. 2
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tímto oznamuje:

Konání veřejného projednání
návrhu Změny č. 1 Územního plánu Kozlany, které se uskuteční
v pondělí 16.12.2019 v 16:30 hodin v obci Kozlany na obecním úřadě.

Zveřejnění
Návrh Změny č. 1 Územního plánu Kozlany bude vystaven k veřejnému nahlédnutí od 13.11.2019 do
23.12.2019 na Obecním úřadu Kozlany, na Městském úřadu Třebíč, Odboru rozvoje a územního
plánování, oddělení Úřad územního plánování (kancelář č. B 314) a na webových stránkách města
Třebíče www.trebic.cz (na titulní straně Rozvoj města a územní plán → Územní plánování → Územně
plánovací dokumentace a územní studie obcí ve správním obvodu ORP Třebíč → Kozlany). Na tomtéž
místě je vystaven platný Územní plán Kozlany.

Upozornění a poučení
Upozorňujeme dotčené osoby, že proti návrhu Změny č. 1 Územního plánu Kozlany mohou uplatnit
námitku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání. Dotčenými osobami, které mohou
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uplatnit námitku, jsou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor
a zástupce veřejnosti.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit připomínku.

Námitky i připomínky se uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby,
která je uplatňuje. Přivítáme, pokud uvedete také e-mailový nebo telefonní kontakt. Z námitky
i z připomínky musí být zřejmé, čeho se navrhovatel domáhá. V námitce musí být dále uvedeny údaje
podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva, odůvodnění námitky a musí být vymezeno území
dotčené námitkou. Povinnost doložit údaje podle katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce
veřejnosti.

Námitky, připomínky doručte na adresu Městského úřadu Třebíč, Odbor rozvoje a územního plánování,
oddělení Úřad územního plánování, Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč.

K později uplatněným námitkám a připomínkám se nepřihlíží. K námitkám a připomínkám ve věcech,
o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje, se nepřihlíží.
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