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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a územního plánování jako orgán dle § 5 odst. 1 a 2 zákona
č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“) vykonávající působnost ve věcech územního plánování oznamuje, že na základě schváleného
zadání byl zpracován návrh Změny č. 1 Územního plánu Pohorovice.
Návrh Změny č. 1 Územního plánu Pohorovice je připraven k nahlédnutí v tištěné podobě na odboru
výstavby a územního plánování Městského úřadu Vodňany, Obecním úřadu Pohorovice a na webových
stránkách Městského úřadu Vodňany www.vodnany.eu. Návštěvu Městského úřadu Vodňany
doporučujeme v úřední dny: pondělí a středu (800 do 1700 hodin), úterý a pátek (800 do 1030 hodin) nebo po
telefonické dohodě. Úřední hodiny na Obecním úřadu Pohorovice jsou v pátek od 1800 do 1900 hodin.
Zpracovatelem návrhu Změny č. 1 Územního plánu Pohorovice je Ing. arch. Václav Štěpán,
IČ: 10276661, se sídlem Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice.
Podle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona může každý ve lhůtě 30-ti dnů ode dne doručení této
veřejné vyhlášky uplatnit u pořizovatele návrhu Změny č. 1 Územního plánu Pohorovice své písemné
připomínky. Dle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, je veřejná vyhláška doručena 15. dnem po dni vyvěšení. K později uplatněným připomínkám se
nepřihlíží.
Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Vodňany a Obecního
úřadu Pohorovice po dobu minimálně 45 dnů. Současně bude tato vyhláška zveřejněna i v elektronické
podobě. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být tato veřejná vyhláška neprodleně vrácena zpět
pořizovateli (odbor výstavby a územního plánování, Městský úřad Vodňany).
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