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VEŘEJNÁ

VYHLÁŠKA

Oznámení o vystavení návrhu
Změny č. 1 Územního plánu Trboušany a o konání veřejného jednání
Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, Palackého
náměstí 196/6, 664 91 Ivančice, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce
Trboušany, v souladu s ustanovením § 55b odst. 2, § 52 odst. (1) a (2) a § 22 odst. (1) zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů a § 25 a §172 odst. (3) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, oznamuje konání veřejného jednání spojeného s veřejným projednáním
návrhu Změny č. 1 Územního plánu Trboušany s odborným výkladem projektanta,
které se uskuteční dne 10.10.2022 (pondělí) v 18,00 hodin v sále Kulturního domu,
Trboušany č.p. 113, 66464 Trboušany.
Nahlédnutí do návrhu Změny č. 1 Územního plánu Trboušany bude umožněno nejméně po
dobu 30 dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce a to na Obecním úřadě
Trboušany, č.p. 113, 66464 Trboušany, nejlépe po předchozí telefonické domluvě na tel. 546
421 541, 703 144 000 a nejlépe v Po 8,30 - 15,00 hodin, 18,00 - 20,00 hodin, St, Čt 8,30 15,00 hodin a na Městském úřadě Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice,
odboru regionálního rozvoje, úřadu územního plánování nejlépe po předchozí telefonické
domluvě na tel. 546 419 464 a nejlépe ve dnech Po, St 7,30 - 11,30 hodin a 12,30 - 17,00
hodin.
Dokumentace bude rovněž přístupná k veřejnému nahlédnutí způsobem umožňujícím dálkový
přístup, a to na stránkách www.ivancice.cz úřední deska.
Námitky proti návrhu Změny č. 1 Územního plánu Trboušany, ve kterých musí uvést
odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území
dotčené námitkou, mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor a zástupce veřejnosti, nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného
projednání. Ve stejné lhůtě může každý uplatnit své připomínky. Námitky či připomínky se
uplatňují písemně u pořizovatele a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem
osoby, která je uplatňuje. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se
nepřihlíží.
Ing. Josef C o u f a l
vedoucí odboru v.r.
„ otisk razítka“
Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena na úředních deskách MěÚ Ivančice a OÚ Trboušanyy a zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup do 18.10.2022.
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