MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE
odbor výstavby a územního plánování
Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I

Zn:

495/14/VYS/Lu

Č.j.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

495/14
Lunda Jiří
376 540 132
376 526 424
jlunda@mususice.cz

telefon: 376 540 130, fax:376 540 112
V Sušici dne: 26.5.2014

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Obec Domoraz, IČO 43313922, Domoraz 35, 342 01 Sušice 1,
(dále jen "žadatel") dne 20.9.2013 požádal o pořízení vymezení zastavěného území., MÚ Sušice OVaÚP
jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), navrhl vymezení zastavěného
území a projednal ho s dotčenými orgány.
Úřad územního plánování oznamuje zahájení řízení o vydání zastavěného území podle § 60 odst. 1
stavebního zákona v souladu s § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a
vyzývá
vlastníky pozemků podle § 58 odst. 2 stavebního zákona a vlastníky sousedních pozemků, aby k návrhu
podávali písemné odůvodněné námitky do 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu.
Do návrhu vymezení zastavěného území je možné nahlédnout u žadatele po dobu 30 dnů ode dne
vyvěšení oznámení veřejnou vyhláškou.
Jiří Lunda
úředně oprávněná osoba č.21

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Úřední deska:
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Dálkový přístup:
Vyvěšeno dne: ..............................

Obdrží:
Obec Domoraz, IDDS: s8tbxwc
Obecní úřad Domoraz, MÚ Sušice (zveřejnění)

Sejmuto dne: ....................................
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MĚSTSKÝ ÚŘAD V SUŠICI
odbor výstavby a územního plánování
Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I

telefon: 376540132 fax:376526424

Zn.: 495/14
Vyřizuje: Lunda

Věc :

V Sušici dne: 21.5. 2014

ODŮVODNĚNÍ K NÁVRHU VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ OBCE
DOMORAZ

MÚ Sušice, OV a ÚP jako úřad územního plánování příslušný podle § 6, odst.1, písm. d) a v souladu s §
60 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) vydává toto
odůvodnění k návrhu „Vymezení zastavěného území obce Domoraz“:
-

návrh vymezení změny zastavěného území byl proveden na základě žádosti obce Domoraz ze dne
20.9.2013, č.j.:495/14
návrh vymezení změny zastavěného území byl proveden v katastrálním území Domoraz
návrh vymezení zastavěného území byl proveden v souladu s § 58, odst. 1) a 2) a § 59 stavebního
zákona.
Úředně oprávněná osoba
Jiří Lunda

Příloha: grafické provedení „Vymezení zastavěného území obce Domoraz“ na podkladu katastrální
mapy M 1: 2880.
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