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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení veřejného projednání návrhu opatření obecné povahy změny č. 3 Územního plánu obce
Bělov

Městský úřad Otrokovice, odbor rozvoje a správy majetku, oddělení rozvoje a územního plánování – úřad
územního plánování (dále jen „pořizovatel“), jako orgán obce příslušný dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona
č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“), oznamuje v souladu s § 52 odst. 1 a § 20 odst. 1 stavebního zákona a ve
spojení s částí šestou - § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“) veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu opatření obecné povahy
změny č. 3 Územního plánu obce Bělov (dále jen „návrh“).
V souladu s ustanovením § 22 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel nařizuje veřejné projednání návrhu dne
27.12.2012 v 16 hodin,
v zasedací místnosti Obecního úřadu Bělov, Bělov 77, 768 21 p. Kvasice.
Předmětem návrhu je vymezení plochy individuálního bydlení na východním okraji obce v části „Kopce“.
Návrh je vystaven k veřejnému nahlédnutí do doby konání veřejného projednání u pořizovatele, u obce
Bělov a je zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.otrokovice.cz v sekci dokumenty
města – územní plánování – projednávané dokumenty.
Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky.
Dotčenými osobami jsou ve smyslu § 52 odst. 2 stavebního zákona vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce
veřejnosti ve smyslu ustanovení § 23 stavebního zákona.
V souladu s § 22 odst. 3 stavebního zákona musí být připomínky a námitky uplatněny písemně, opatřeny
identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. Námitky musí splňovat požadavky stanovené
v § 52 odst. 3 stavebního zákona, tj. musí obsahovat odůvodnění námitky, údaje podle katastru nemovitostí
dokladující dotčená práva a vymezení území dotčeného námitkou. Adresa pro doručování písemností je
Městský úřad Otrokovice, odbor rozvoje a správy majetku, oddělení rozvoje a územního plánování, nám.
3. května 1340, 765 23 Otrokovice.
Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání svá stanoviska k připomínkám a námitkám.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
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Ke stanoviskům, připomínkám a námitkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního
rozvoje, se nepřihlíží.

Mgr. Anna Liberová
vedoucí oddělení

Lhůta pro vyvěšení:
Veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Otrokovice a Obecního úřadu Bělov až
do doby konání veřejného projednání (včetně).
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky včetně zveřejnění
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
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