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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Doručení návrhu Územního plánu Černíč veřejnou vyhláškou
V souladu s ustanovením § 50 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „platný stavební zákon“) Vám, jakožto pořizovatel předmětného územního plánu dle § 6 odst. 1, písm. c platného stavebního
zákona, oznamujeme, že byl dokončen návrh Územního plánu Černíč (dále také jen „návrh ÚP“), řešící správní území obce Černíč
vymezené katastrálními územími Černíč, Slaviboř a Myslůvka.
Zpracovaná dokumentace návrhu ÚP je k nahlédnutí na MěÚ Telč, odboru rozvoje a územního plánování, nám. Zachariáše z Hradce
2, v I. patře Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči, v termínu 15 + 30 dnů = 45 dnů od vyvěšení veřejné vyhlášky.
Ve stejné lhůtě bude výše uvedený dokument vystaven na webových stránkách města Telč.
http://www.telc.eu/mesto_a_samosprava/portal_uzemniho_planovani/udaje_o_projednavane_upd
V souladu s ustanovením § 50 odst. 3 platného stavebního zákona může každý do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky (=15tý
den od data vyvěšení) uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.
K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
Adresa pro zasílání připomínek je uvedena v hlavičce tohoto dokumentu.

Ing. arch. Lukáš Pivonka
odbor rozvoje a územního plánování Městského úřadu Telč
Veřejná vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce MěÚ Telč v minimální lhůtě 45 dnů a následně po sejmutí s potvrzením
oprávněné osoby vrácena MěÚ Telč, odboru rozvoje a územního plánování.
Obdrží (pro vyvěšení na úřední desce):
1. MěÚ Telč, sekretariát (kopie)
2. Obecní úřad Černíč (ID DS mbkaygh)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------Datum vyvěšení veřejné vyhlášky:
………….
Datum sejmutí:

………….

Potvrzení oprávněné osoby:
Tato veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce jak fyzické tak elektronické (MěÚ Telč) v době minimálně od …………………..
do………………… (min. 45 dnů), což tímto níže uvedený pracovník potvrzuje.
V ………………………………… dne ……………………………
………………………………………………..
razítko a podpis pracovníka odpovědného za vyvěšení
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