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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁMRSKY

Městský úřad Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice, odbor rozvoje města (dále jen
"pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle ~ 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),
na základě rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení územního plánu, na základě územně analytických
podkJadů a s využitím doplňujících průzkumů a rozborů zpracoval v souladu s § 47 odst. I stavebního
zákona ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva (dále jen "určený zastupitel") návrh zadání
Územního plánu Zámrsky a v souladu s § 4 7 odst. 2 stavebního zákona oznamuje jeho projednávání.

Pořizovatel doručuje návrh zadání Územního plánu Zámrsky veřejnou vyhláškou. Každý může uplatnit
u pořizovatele písemné připomínky

do 15 dnů ode dne doručení.

Dnem doručení je 15. den od vyvěšení veřejné vyhlášky.

K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

Otisk razítka

Ing. arch. Marek Kuchta v. r.
Vedoucí odboru rozvoje města

Příloha:
Návrh zadání Územního plánu Zámrsky k projednání
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Návrh zadání Územního plánu Zámrsky
Dle § 25 odst. 3 správního řádu se tato veřejná vyhláška vyvěšuje na úřední desce MěÚ Hranice a
Obecního úřadu Zámrsky a současně musí být zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle
věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za
doručenou.

Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje tj.
Městského úřadu Hranice.
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky
Městského úřadu Hranice.
Obecní úřad Zámrsky tímto žádáme o bezodkladné vyvěšení tohoto opatření na své úřední desce a to i
v elektronické podobě.
Tato veřejná vyhláška bude zveřejněna min. do 23.10.2021.
Po sejmutí veřejné vyhlášky žádáme o její zaslání zpět na Městský úřad Hranice, Pernštejnské náměstí I,
753 O I Hranice.
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Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:
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OBEC ZÁMRSKY
753 01
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Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřej nění

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění

Razítko:

Razítko

OBEC ZÁMRSKY
753 01
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OBEC ZÁMRSKY
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Obdrží úřady pro vyvěšení:
Obec
Obec Zámrsky, IDDS: td9asik
sídlo: Zámrsky č. p. 23, 753 O I Hranice 1
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