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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení veřejného projednání návrhu

Změna č. 3 Územního plánu obce Semanín
Městský úřad Česká Třebová, odbor rozvoje města a investic jako úřad územního plánování příslušný
podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) oznamuje dotčeným orgánům, obci, pro kterou je
změna pořizována, krajskému úřadu a sousedním obcím v souladu s ustanovením § 52 a 55b
stavebního zákona konání veřejného projednání návrhu Změny č. 3 Územního plánu obce
Semanín, které se bude konat
v pondělí 20. 4. 2020 v 13.00 hodin
v zasedací místnosti Městského úřadu Česká Třebová
Návrh Změny č. 3 Územního plánu obce Semanín je vystaven k veřejnému nahlédnutí na Odboru
rozvoje města a investic Městského úřadu Česká Třebová a na webových stránkách města (Městský
úřad/Odbory MěÚ/odbor rozvoje města a investic/Rozvoj a územní plány/Územní plán obce
Semanín) na adrese:
https://www.ceska-trebova.cz/uzemni-plan-obce-semanin/ds-1131/archiv=0&p1=16905

od 16. 3. 2020 do 27. 4. 2020.
Změna územního plánu je pořizována zkráceným postupem dle § 55a a 55b stavebního zákona a dle
§ 55 odst. 6 stavebního zákona se zpracovává, projednává a vydává v rozsahu měněných částí.
Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného jednání mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit námitky, ve kterých musí uvést
odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené
námitkou. Ve stejné lhůtě může každý uplatnit připomínky.
Dotčené orgány uplatní do 7 dnů ode dne veřejného projednání svá stanoviska k návrhu Změny č. 3
Územního plánu obce Semanín.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Adresa pro doručování: Městský úřad Česká Třebová, odbor rozvoje města a investic, Staré náměstí
78, 560 02 Česká Třebová.
Ing. Karel Švercl v. r.
vedoucí odboru
rozvoje města a investic
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Toto oznámení musí být vyvěšeno do .................. na úřední desce Městského úřadu Česká Třebová a
Obecního úřadu Semanín. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
Vyvěšení na úřední desce
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

………………………....................................................
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyhlášky a její zveřejnění umožňující
dálkový přístup.
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