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Veřejná vyhláška
DORUČENÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZSEČ NAD KUNŠTÁTEM
Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle § 6 odst.
1 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“) pořizuje „Územní plán Rozseč nad Kunštátem“ (dále jen „ÚP Rozseč nad
Kunštátem“). Na základě schváleného zadání ÚP Rozseč nad Kunštátem, bylo pořízeno zpracování návrhu
ÚP Rozseč nad Kunštátem.
V souladu s ustanovením § 50 odst. 3 stavebního zákona pořizovatel
doručuje
návrh ÚP Rozseč nad Kunštátem.
Návrh ÚP Rozseč nad Kunštátem je k nahlédnutí na Obecním úřadu Rozseč nad Kunštátem, zejména
v úřední den (pondělí až pátek 8:00 - 11:00, plus pondělí a čtvrtek 18:00 – 19:00), v ostatní dny po domluvě
na tel. č. 736 634 611 (starosta obce) a na Městském úřadu Boskovice – odboru výstavby a územního
plánování, zejména v úřední dny (pondělí a středa 800–1700 hodin), v jiné pracovní dny dle domluvy na tel.
čísle 516 488 739.
Návrh ÚP Rozseč nad Kunštátem je rovněž k nahlédnutí na webových stránkách města Boskovice
(www.boskovice.cz) v sekci „Městský úřad – Územní plánování – Územní plány a územní studie Rozpracované“.
Do 30 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u pořizovatele (Městský úřad Boskovice, odbor výstavby
a územního plánování, Náměstí 9. května 2, 680 11 Boskovice) písemné připomínky (dnem doručení se
rozumí patnáctý den po dni vyvěšení). K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Ing. Tomáš Měkota
vedoucí odboru výstavby a ÚP

Toto oznámení bude vyvěšeno na fyzické i elektronické úřední desce po dobu minimálně 15 dnů.
Vyvěšeno dne:

Sňato dne:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Elektronický podpis - 29.8.2022
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Tomáš Měkota
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 19.10.2023 09:07:42-000 +02:00

