MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV
ODBOR STAVEBNÍ A ROZVOJE MĚSTA
Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav
NAŠE ZN.: 21039/2008/OStRM
VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Irena Šulcová
326715692
326715692
isulcova@mb-net.cz

DATUM

23. ledna 2012

┌

┐
Obec Vinec
Vinec čp. 49
293 01 Mladá Boleslav

└

┘

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU VINEC

Magistrát města Mladá Boleslav, jako místně a věcně příslušný úřad územního plánování a
pořizovatel ve smyslu ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (dále jen stavební zákon) o z n a m u j e v souladu s ust. § 52 odst. 1
stavebního zákona a § 172 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, zahájení
řízení o návrhu územního plánu Vinec a konání veřejného projednání.

Návrh územního plánu Vinec bude veřejně projednán
ve čtvrtek 8. března 2012 od 16.00 hodin na Obecním úřadu ve Vinci

Návrh územního plánu Vinec bude vystaven k veřejnému nahlédnutí ve dnech od 8. února
2012 do 8. března 2012 na Magistrátu města Mladá Boleslav v hl. budově magistrátu – přízemí
chodba za podatelnou, v pracovních dnech pondělí a středa od 8.00 – 17.00 hodin, ve čtvrtek od
8.00 – 15.30 hodin a v úterý a pátek od 8.00–14.30 hodin. Dále bude návrh územního plánu
Vinec vystaven k nahlédnutí ve stejné lhůtě na Obecním úřadě ve Vinci.
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V elektronické podobě bude zveřejněn na webových stránkách Magistrátu města Mladá
Boleslav: http://www.mb-net.cz/?page=uredni-deska
a Obecního úřadu ve Vinci http://www.vinec.e-obec.cz
K veřejnému projednání tímto zve pořizovatel jednotlivě obec Vinec, dotčené orgány, sousední
obce.
Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky. Dotčené osoby mohou
uplatnit námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí
dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Takovými osobami jsou, podle
ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona, vlastníci pozemků a staveb, dotčených návrhem
veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch, a zástupce
veřejnosti. Dle ustanovení § 22 odst. 3 stavebního zákona se námitky, připomínky a stanoviska
uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je
uplatňuje. Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při
vydání zásad územního rozvoje, se nepřihlíží.
Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a
námitkám. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám tzn. po lhůtě
8.března 2012 se nepřihlíží.

…………………………………...
Irena Šulcová v.r.
osoba oprávněná podepisovat

Vyvěšeno:

Sejmuto :
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