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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA

Oznámení o veřejném projednání posouzeného návrhu
Územního plánu /ÚP/ Březina

Obecní úřad Březina, jako pořizovatel ÚP Březina ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění,
oznamuje v souladu s § 52 stavebního zákona

veřejné projednání

o posouzeném návrhu územního plánu Březina, které se koná v pondělí 26. května 2014
v 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Březina. 

Projektantem návrhu ÚP Březina je AR projekt s.r.o.,  Hviezdoslavova 29a,  627 00 Brno,
Ing.arch. Milan Hučík.
Veřejné  nahlédnutí  do  dokumentace  bude  umožněno v souladu  s ustanovením  §  52
stavebního zákona, v platném znění,  v období  od  18.4.2014 do 02.06.2014 včetně na OÚ
Březina (zejména v úřední  dny pondělí a středa 10:00-12:00 a 14:00-18:00). Dálkový přístup
k úplnému znění návrhu je zajištěn na elektronické úřední desce obce Březina ( www.obec-brezina.cz
/ úřední deska/).
Námitky proti tomuto návrhu mohou v souladu s § 52 odst. 2 podat pouze vlastníci pozemků
a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může podle § 52 odst. 3 každý uplatnit
své  připomínky  a  dotčené  osoby  podle  odstavce  2  námitky,  ve  kterých  musí  uvést
odůvodnění,  údaje  podle  katastru  nemovitostí  dokladující  dotčená  práva  a  vymezit  území
dotčené námitkou. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě
stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání (§ 50) změněny. 

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
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