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VnÉErNA \,YHIÀSKA

Oznómení o projednívóní nivrhu zadíní územního plónu obce Vélopolí

Méstsky úÍad Tiinec, odbor stavebního Íódu a itzemního planovaní (dóle jen ,,úÌad územního
pliínovàní"), jako poiizovatel územního plónu obce Vélopolí, na zakladé Zódosti Obce

Vélopol íavsouladusustanovením$6odst .  1písm.c)zókonaó.  183/2006Sb. ,oúzemním
plónovríní a stavebním Íódu (stavební zékon), ve znèní pozdèjSích pÍedpisù (dóle jen,,stavební

zókon"), v souladu s $ 47 stavebního zàkona,

oznamuje projednàní nóvrhu zadhní územního plinu obce Vèlopolí,

Nàvrh zaditní územního planu obce Vélopolí je zpracovan dle Piílohy ò. 6 k vyhlóÉce
ó.50012006 Sb., o územnè pliinovacích podkladech, územnè plànovací dokumentaci
a zpùsobu evidence územné plénovací óinnosti.

Nówh zadímúzemního plónu obce Vèlopolí bude vystaven k veÍejnému nahlédnutí

- u poÍizovate,e,, "no ;, #ffiffiJ;#::vskó 160, 73s 6t
TÍinec, denné, nejiépe pak v pondélí a stÍedu od 800 do 1700, v útery, ve òtvrtek a v pótek od
8oo do 13oo;
- v obci, pro kterou je zména územního planu poiizoviína, tj. v budové Obecního úÍadu
Vélopolí, ò.p. 48, 739 59 StÍíteZ u Òeského TèSína, denné, nejlépe pak v pondélí a stÍedu od
8oo do 1700.

Dle ustanovení $ 47 odst. 2 stavebního zàkona, rnùZe kaZdf po dobu vystavení k veÍejnému
nahlédnutí uplatnit své pÍipomínlry.
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Dle ustanovení $ 47 odst. 2 stavebníha zilkona,mohou dotèené orgóny a krajskf uÍad uplatnit

své poZadavky na obsah územního ptànu vypllvající ze zvliítních próvních pÍedpisú

a pùadavek na vyhodnocení vlivú územního plínu na iivotní prostÍedí, vòetné jeho

obsahu podle zvló5tního próvního pÍedpisu do 30 dnù od obdrZení nivrhu.

Dle ustanovení $ 47 odst. 2 stavebního zhkona, mohou uplatnit své podnéty sousední obce do

30 dnù od obdrZení nóvrhu.

K poZadavkùm dotóen;fch organú, krajského uÍadu a k podnètùm sousedních obcí nebo

k pfipomínkóm uplatnénym po uveden;fch lhùtóch se nepiihlíZí'
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Ing. Véra Pindurovó,,
vedoucí odboru SRaUP

Pííloha
Ndvrh zadúní územního plónu ohce Vèlopolí

VeÍejnó vyhlóika se zvefejní téZ zpùsobem umoAlujícím dólkovi piístup ($25 odst. 2 zàkona ò.500/2004Sb',

spróvní fód).
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