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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O VYSTAVENÍ A VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ
NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE
Obec s rozšířenou působností – MěÚ Znojmo, odbor výstavby, který na žádost obce Horní Dunajovice
dle § 6 odst.1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, pořizuje změnu územně plánovací dokumentace obce Horní Dunajovice,
oznamuje podle ustanovení § 52 odst. 1 stavebního zákona veřejné projednání

NÁVRHU ZMĚNY Č. 2
ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE
Veřejné projednání návrhu změny č. 2 ÚPO Horní Dunajovice
doplněné odborným výkladem projektanta (ing.arch. Milan Hučík)
se uskuteční
ve středu 6. 6. 2012 v 16.00 hodin
v zasedací místnosti OÚ Horní Dunajovice.

Návrh změny č. 2 územního plánu obce Horní Dunajovice bude vystaven k veřejnému nahlédnutí
v termínu od 7. 5. 2012 do 6. 6. 2012. Občané, dotčené instituce, orgány, organizace, firmy aj. fyzické a
právnické osoby mohou do projednávané dokumentace nahlédnout kdykoli, zejména v úředních hodinách,
na Obecním úřadu v Horních Dunajovicích nebo na odboru výstavby, oddělení územního plánování, MěÚ
Znojmo, Obroková 10, 3.patro, dv.č. 416, ve výše uvedené lhůtě. Návrh změny č. 2 ÚPO Horní Dunajovice
v elektronické podobě je možné si prohlédnout na webové stránce s adresou http://gis.znojmo.cz – rubrika
územní plány. Zvolit „Seznam obcí“. Kliknout na název příslušné obce. V novém okně se zobrazí informace
o platné i projednávané ÚPD.
Nejpozději při veřejném projednání dne 6. 6. 2012 může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby
námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a
vymezit území dotčené námitkou. Dotčené osoby jsou podle § 52 odst. 3 stavebního zákona vlastníci
pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a
zastavitelný ploch a zástupce veřejnosti. Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své
stanovisko k připomínkám a námitkám. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se
nepřihlíží.

Ing. Libuše Krátká
referent odd. územního plánování

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Horní Dunajovice a MěÚ Znojmo ode
dne doručení veřejné vyhlášky po min. dobu 30 dnů.
Vyvěšeno dne :
Sejmuto dne :
Doručeno dne :
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

