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VEŘnJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu ZaUÁNÍ územníhoplánu Probulov
Obecní úřad Probulov dle § 6 odst. 2 zákonač. 18312006 Sb., o územnímplánování
a stavebním řádu, v platném znění (dále stavební zékon), příslušný kpoŤizeniúzemniho plánu Probulov, oznamuje podle § 47 stavebního zákona veřejné projednání

návrhu ZADÁNÍ územníhoplánu Probulov
Obecní úřad, který není úřadem územního plánování, vykonává územně plánovací
činnost podle § 6 odst. 2 prostřednictvímfyzické osoby, která splňuje kvalffikační
požadavlql pro výkon územně plánovací činnosti.
Návrh Zadáni územního plánu Probulov (dále jen návrh Zadáni) je vystaven k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadě Probulov po dobu 30 dní ode dne vyvěšení
veřejné vyhlášky na úřední desce Obecního úřadu Probulov.
Seznámit se s návrhem Zadání doporučujeme v úředních hodinách (úterý 13 - 15 a
pátek 17 -19) mimo ně pak po telefonické domluvě s místostarostkou obce
(775 284 824). Návrh Zadáníje k nahlédnutí také na webových stránkách obce
(www.probulov.cz).
Podle § 47 odst. 2 stavebního zákona mohou dotčenéorgánv uplatnit své požadavky
do 30 dnů od obdržení návrhu Zadáni na adresu pořizovatele, tj. Obecní úřad Probulov.
Dotčenéorgány ve svém vyjádření uplatní požadavky na obsah územního plánu vyplývajici zprávnich předpisů aizemně plánovacích podkladů.
Podle § 47 odst, 2 stavebního zákonamohou sousední obce uplatnit své podněty do 30
dnŮ od obdržení návrhu Zadáni na adresu pořizovatele, tj, Obecní úřad Probulov.
Podle § 47 odst. 2 stavebního zákona uplatní kraiskÝ úřad jako nadŤizený orgán do 30
dnů od obdržení návrhu Zadáni vyjádření na adresu pořizovatele, tj. Obec.úřad Probulov
Podle § 47 odst. 2 stavebního zákonamůže každý uplatnit své písemnépřipomínky
do 15 dnů ode dne doručenína adresu pořizovatele, tj. Obecní úřad Probulov.

K připomínkám,vyjádřením
Mgr. Jan Němec
starosta obce probulov
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podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

