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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Třebíč, oddělení Úřad územního plánování, který je pořizovatelem Územního plánu
Přešovice, dle § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) zahájil řízení o Územním plánu Přešovice.
Veřejnou vyhláškou tímto doručil
NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘEŠOVICE
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
Předmět
Územní plán Přešovice stanoví základní koncepci rozvoje celého správního území obce Přešovice
(k.ú. Přešovice), zejména ochranu jeho hodnot, urbanistickou koncepci, koncepci uspořádání krajiny
a koncepci veřejné infrastruktury. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno,
proto se nezpracovává. Obec Přešovice nemá doposud jinou platnou územně plánovací dokumentaci.
Zveřejnění
Návrh Územního plánu Přešovice i návrh opatření obecné povahy bude k nahlédnutí
od 27.06.2014 do 05.08.2014
na Obecním úřadu Přešovice a na oddělení Úřad územního plánování Městského úřadu Třebíč
(kancelář č. 315).
Vzhledem k rozsahu a členění Územního plánu Přešovice není možné zveřejnit celý návrh řešení,
ani celý návrh opatření obecné povahy na úřední desce. Po celou dobu však bude úplné znění
zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup - na webové stránce http://www.trebic.cz (vlevo dole:
Podnikatel - Územní plán - Územně plánovací dokumentace obcí - Přešovice).
Konání veřejného projednání
Veřejné projednání návrhu Územního plánu Přešovice
se uskuteční v pondělí 28. července 2014 v 18:30 hodin v hostinci v Přešovicích.
Pořizovatel při veřejném projednání ve spolupráci s projektantem návrhu Ing. arch. Ladislavem
Brožekm a zastupitelem určeným ke spolupráci Miloslavem Popelkou zajistí výklad návrhu Územního
plánu Přešovice.

Upozornění a poučení
Upozorňujeme dotčené osoby, že proti návrhu územního plánu mohou uplatnit námitku, a to nejpozději
do 7 dnů ode dne veřejného projednání. Dotčenými osobami, které mohou uplatnit námitku, jsou
vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.
Dotčeným investorem se (dle § 39 odst. 2 stavebního zákona) rozumí dotčená obec, vlastník, správce
nebo provozovatel veřejné dopravní nebo technické infrastruktury. Zástupcem veřejnosti může být
fyzická nebo právnická osoba plně způsobilá k právním úkonům, zmocněná k zastupování nejméně
jednou desetinou občanů obce, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku k návrhu. Zástupce
veřejnosti musí své zmocnění doložit náležitostmi dle § 23 odst. 3 stavebního zákona.
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit připomínku.
Námitky i připomínky se uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby,
která je uplatňuje. V námitce musí být dále uvedeny údaje podle katastru nemovitostí dokládající
dotčená práva, odůvodnění námitky a musí být vymezeno území dotčeného námitkou. K později
uplatněným námitkám a připomínkám se nepřihlíží – zmeškání lhůty nelze prominout. K námitkám
a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje, se nepřihlíží.
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