OBECNÍ ÚŘAD POLNÁ NA ŠUMAVĚ
382 29 Polná na Šumavě č. p. 204

Č. j.:

OUPNS- 215 / 2021

Vyřizuje:

Dušan Hanzlík

Email:

starosta@polnanasumave.cz

Datová schránka:

pepfetp

IČO: 04498356,

DIČ: CZ04498356

Mobil:

+420 720 024 352

Dne:

23. 6. 2021

Oprávněná úřední osoba Ing. Lenka Šímová tel: 724152929, sima@studiomap.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Obecní úřad Polná na Šumavě, který zajistil splnění kvalifikačních požadavků dle § 24 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon”), pořizuje na základě usnesení Zastupitelstva obce Polná na Šumavě
Územní plán Polná na Šumavě.

Obecní
úřad
Polná
na
Šumavě
sděluje,
že
návrh
územního
plánu
Polná
na
Šumavě
bude
v souladu s § 52 stavebního zákona a §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
projednán na

veřejném projednání návrhu Územního plánu Polná na Šumavě.
Toto projednání s odborným výkladem zpracovatelů se budou konat

dne 3.8.2021 od 16:00 hodin na obecním úřadu Polná na Šumavě.
Vlastní návrh územního plánu Polná na Šumavě, je k dispozici na Obecním úřadu Polná na Šumavě, kde se s ním můžete seznámit v úředních
hodinách (pondělí: 8.00 - 11.30, 12:30 - 16:00 a středa: 8.00 - 11.30, 12:30 - 16:00). Celá dokumentace je rovněž k dispozici na webových
stránkách obce na adrese: http://www.polnanasumave.cz/index.php?page=deska.
Podle § 52 odst. 3 stavebního zákona mohou do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání dotčené orgány a krajský úřad uplatit svá
stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.
V souladu s § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona může každý do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání uplatnit písemné připomínky.
Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti, mohou ve stejné lhůtě podat písemné
námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokládající dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. K
později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Písemné námitky, připomínky a stanoviska musí být uplatněny písemně u pořizovatele – obecní úřad Polná na Šumavě a musí být opatřeny
identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. Adresa pořizovatele: Obecní úřad Polná na Šumavě, Polná na Šumavě 204 382 29
Polná na Šumavě, datová schránka: pepfetp.

Jaroslav Pavlíček

místostarosta obce Polná na Šumavě

vyvěšeno dne:

doručeno dne:

sejmuto dne:

podpis a otisk úředního razítka

podpis a otisk úředního razítka

podpis a otisk úředního razítka

