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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje oznamuje v souladu s ustanovením
§ 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění

ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU JEDLANY
OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU
V ROZSAHU ÚPRAV NÁVRHU PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ KONANÉM
DNE 18.11.2013
se bude konat na
MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TÁBOR, ŽIŽKOVO NÁM. ČP 6
(ZASEDACÍ MÍSTNOST MATRIKY, 1.PATRO)

dne 26.2. 2014 ve 13:00 hod.
Návrh územního plánu je vystaven k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele,
na odboru územního rozvoje Městského úřadu Tábor v úředních hodinách:
pondělí, středa
8:00 - 17:00 hod.
úterý, čtvrtek
13:00 – 15:00 hod.
pátek
8:00 – 11:30 hod.
Návrh územního plánu je vystaven k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadě
Jedlany v úředních hodinách:
pátek
18:00 – 19:00 hod.
Návrh územního plánu je vystaven na internetové adrese:
http://www.taborcz.eu/uzemni-plan-jedlany/d-18165/p1=1151
a
http://www.jedlany.cz

od 24. 1. 2014 do 6. 3. 2014

Na základě veřejného projednání, konaného dne 18.11.2013, došlo dle § 53
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) k úpravě návrhu územního plánu v souladu s výsledky projednání.
Úprava územního plánu spočívá v následujících úpravách:
1. Na části pozemku parc.č. 176 v k.ú. Jedlany je vymezena zastavitelná
plocha smíšená obytná (SO), respektive jde o rozšíření zastavitelné plochy č.7
za podmínek využitelnosti již definovaných v návrhu ÚP Jedlany.
2. V návrhu ÚP Jedlany je nově vymezena veřejně prospěšná stavba
s možností vyvlastnění ve prospěch obce – zkapacitnění propustku
Chotovinského potoka pod silnicí III/00341
Jiné úpravy nebyly v návrhu ÚP Jedlany prováděny.
Nejpozději do 7 dnů ode dne konání opakovaného veřejného jednání může
každý uplatnit své připomínky k návrhu územního plánu v rozsahu výše
uvedených úprav.
Nejpozději do 7 dnů ode dne konání opakovaného veřejného jednání mohou
vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a
zástupce veřejnosti uplatnit své námitky k návrhu územního plánu v rozsahu
výše uvedených úprav, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle
katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené
námitkou.
Námitky a připomínky se uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními
údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.
K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
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vedoucí odboru územního rozvoje
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