VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Znojmo, odbor rozvoje, oddělení územního plánu, který na žádost obce Boskovštejn
pořizuje územně plánovací dokumentaci pro obec Boskovštejn, oznamuje v souladu s ust.§52 odst.1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů (stavební
zákon)

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
NÁVRHU ZMĚNY Č.1
ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BOSKOVŠTEJN
Dokumentace Návrhu Změny č.1 bude vystavena k nahlédnutí po dobu 30 dnů od 29.4.2009 do
28.5.2009 na obecním úřadě v Boskovštejně (zejména v úředních hodinách) a na odboru rozvoje,
oddělení územního plánu při MěÚ ve Znojmě, Obroková 10, 3.patro, dv.č. 416 (rovněž zejména
v úředních hodinách).
Projednávaná dokumentace, je zveřejněna po stanovenou dobu na elektronické úřední desce
Obecního úřadu Boskovštejn http://www.boskovstejn.cz/ a na webových stránkách MěÚ Znojmo –
www.znojmocity.cz, pod odkazem Mapový server – projekt Územní plány – tlačítko
v levém horním rohu a příslušné katastrální území v mapě.

informace

Veřejné projednání a výklad územně plánovací dokumentace projektantem
(AR-Projekt, Ing.arch.Milan Hučík, Brno)
se uskuteční ve čtvrtek 28.5.2009 od 17:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu Boskovštejn.
Ve stanovené lhůtě od od 29.4.2009 do 28.5.2009 mají všechny dotčené orgány, sousední obce a
ostatní veřejnost možnost se s projednávanou dokumentací seznámit.
Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky, dotčené osoby (vlastníci
pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a
zastavitelných ploch) a zástupce veřejnosti mohou podat námitky.
Námitka musí podle §52 odst.3 stavebního zákona obsahovat odůvodnění, údaje dle katastru
nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčené námitkou.
Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Dana Spoustová
referent oddělení územního plánu

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce OÚ Boskovštejn a MěÚ Znojmo ode dne doručení
veřejné vyhlášky po min. dobu 30 dnů.
Vyvěšeno dne : 14.4.2009
Doručeno dne :
Sejmuto dne :
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

