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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Na základě ust. § 55b odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), touto veřejnou vyhláškou Obecní úřad
Ostopovice doručuje
návrh ZMĚNY Č. 1 územního plánu Ostopovice pro veřejné řízení
a oznamuje místo a dobu konání veřejného projednání
– ve čtvrtek 4. listopadu 2021 od 17:00 – sál restaurace U Volejníků, školní 1/20, Ostopovice.
Vlastní návrh změny je k dispozici na Obecním úřadu Ostopovice, kde se s ním můžete v úředních
hodinách (PO 8.00 - 12.00 a 14.00 - 17.00, ÚT 8.00 - 12.00, ST 8.00 - 12.00 a 14.00 - 17.00) seznámit,
mimo ně po dohodě se starostou obce MgA. Janem Symonem, telefon 547 211 381, mobil: 606 782
982 nebo email: starosta@ostopovice.cz Celá dokumentace je rovněž k dispozici na webových
stránkách obce na adrese http://www.ostopovice.cz/stranka.php?id=100 pod odrážkou „Změna č. 1
ÚP – návrh pro veřejné projednání“.
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 11.11.2021 včetně, může každý uplatnit
své připomínky a dotčené osoby (tj. vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor a zástupce veřejnosti) námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle
katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. K později
uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k podání
námitek jsou na tuto skutečnost tímto výslovně upozorňovány. Změna je pořizována tzv. zkráceným
postupem pořízení dle ust. §§ 55a-55b a 54 stavebního zákona.
K podání námitek a připomínek můžete použít i datovou schránkou, IDS Obce Ostopovice je: 5kkapxr
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