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Sýkořice dne 8.4.2009

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o veřejném projednání a vystavení
návrhu územního plánu Sýkořice
Obecní úřad Sýkořice, podle § 6 odst.(2) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) pořizovatel územního
plánu Sýkořice oznamuje zahájení řízení o územním plánu Sýkořice v souladu s § 52
stavebního zákona.

Veřejné projednání spojené s odborným výkladem
návrhu územního plánu Sýkořice se koná

v pondělí 1.června 2009 od 15.30 hod
v zasedací místnosti OÚ Sýkořice

Návrh územního plánu Sýkořice bude v úředních dnech a v ostatních dnech dle
dohody na telefonu 313554858 na obecním úřadě Sýkořice a na elektronické adrese
www.sykorice.cz

od 14.4.2009 do 1.6.2009
vystaven k veřejnému nahlédnutí
UPOZORNĚNÍ:
Podle § 52 odst. 2 stavebního zákona:
Námitky proti návrhu územního plánu Sýkořice mohou podat pouze vlastníci pozemků a
staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a
zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti.
Podle § 52 odst. 3 stavebního zákona:
Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby
podle odstavce 2 námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru
nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány
uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. K později
uplatněný stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Připomínky a námitky se uplatňují písemně, popř. způsobem podle § 37 odst.4 zákona
500/2004 Sb., správní řád, u pořizovatele (Obecní úřad Sýkořice, Sýkořice č.p.75, 270 24
Zbečno), a musí obsahovat předepsané náležitosti podání dle § 37 odst.2 správního řádu,
zejména musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje (§ 22
odst.3 stavebního zákona).
Vyvěšeno dne: 8.4.2009
Doručeno dne: 23.4.2009
Sejmuto dne: 1.6.2009

……………………………..
Jiří Šulc – starosta obce

