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Městský úřad Třebíč
Odbor rozvoje a územního plánování, oddělení Úřad územního plánování
Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč
adresa pro doručování: Masarykovo náměstí 116/6, 674 01 Třebíč
Vyřizuje: Mgr. Monika Dočekalová
Kontakt: m.docekalova@trebic.cz, 568 896 118

V Třebíči dne 15. dubna 2016

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Třebíč, oddělení Úřad územního plánování jako pořizovatel Územního plánu Pozďatín
dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném
znění (dále „stavební zákon“), doručuje v souladu s ustanovením § 53 odst. 2 za použití § 52 odst. 1
stavebního zákona veřejnou vyhláškou

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍHO PLÁNU POZĎATÍN
a současně oznamuje konání
OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
návrhu Územního plánu Pozďatín,
v pondělí 30. května 2016 v 16:30 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Pozďatín.
Dle § 53 odst. 2 stavebního zákona je návrh Územního plánu Pozďatín projednáván pouze v rámci
úprav po veřejném projednání konaném v listopadu 2015.
Součástí návrhu Opatření obecné povahy Územního plánu Pozďatín je soupis úprav (str. 5 –
Odůvodnění územního plánu - část zpracovaná pořizovatelem) návrhu Územního plánu Pozďatín,
ke kterým došlo na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání.
Vyhodnocení vlivů upraveného návrhu Územního plánu Pozďatín na udržitelný rozvoj území
se nezpracovává. Návrh Územního plánu Pozďatín neobsahuje variantní řešení, neobsahuje zadání
regulačního plánu.

Doručení návrhu
Návrh Opatření obecné povahy Územního plánu Pozďatín je zveřejněn
od 25.04.2016 do 07.06.2016.
Návrh Územního plánu Pozďatín je dálkově přístupný na webových stránkách města Třebíč
www.trebic.cz (sekce Podnikatel – Územní plán – Územně plánovací dokumentace a územní studie
obcí v SO ORP Třebíč - Pozďatín). Do návrhu je také možno nahlédnout na Obecním úřadě Pozďatín
a na Městském úřadě Třebíč, oddělení Úřad územního plánování, kancelář č. B 315. K případné
návštěvě doporučujeme úřední dny a hodiny.

Uplatnění stanovisek, připomínek a námitek
Nejpozději do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání může každý uplatnit své
připomínky a dotčené osoby námitky. Dotčenými osobami jsou vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení, oprávněný investor (dle § 39 odst. 2 stavebního zákona) a zástupce veřejnosti
(dle § 23 odst. 3 stavebního zákona).
Námitky a připomínky se uplatňují písemně a musí obsahovat odůvodnění, údaje podle katastru
nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčené námitkou. Dále musí být opatřeny
identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.
Námitky a připomínky mohou být uplatněny pouze k částem řešení návrhu územního plánu, které byly
od veřejného projednání (§ 52 stavebního zákona) změněny.
Adresa pro doručení námitek a připomínek: Městský úřad Třebíč, oddělení Úřad územního plánování,
Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč.
K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží. K námitkám a připomínkám ve věcech,
o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje, se nepřihlíží.

„otisk úředního razítka“

Ing. Šárka Filipková, v.r.
pověřená vedením oddělení
Úřad územního plánování
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