Obecní úřad Ryjice, Ústecký kraj
tel.č. 472733705, e-mail : podatelna.ryjice@seznam.cz, IDS : hvwa7jr
PSČ 403 31 Ryjice
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU RYJICE
Obecní úřad Ryjice, jako pořizovatel územního plánu podle §6 odst.(2) zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), v platném znění,
oznamuje v souladu s §52 odst.(1) výše citovaného zákona

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU RYJICE.
Veřejné projednání se bude konat dne
30. května 2018 v 16.00 hodin (středa)
na Obecním úřadě v Ryjicích, v sále Obecního úřadu Ryjice.
 Řízení se zahajuje dnem 30.dubna 2018 doručením veřejné vyhlášky dotčeným orgánům,
KÚ a sousedním obcím a vyvěšením na úřední desce Obecního úřadu v Ryjicích.
 Vzhledem k rozsahu dokumentu, ve smyslu §172 odst.(2) správního řádu je zpřístupněno
úplné znění návrhu územního plánu Ryjice ode dne 30. dubna 2018 :
 v tištěné podobě na Obecním úřadu Ryjice, a to v úředních hodinách v pondělí a ve
středu od 8.00 – 12.00 hod. a od 13.00 – 17.00 hod., jinak dle dohody (tel.č. 472 733
705)
 v elektronické podobě na stránkách Obecního úřadu Ryjice na internetové
adrese : http://www.ryjice.cz/







Podle §52 odst.(2) SZ mohou námitky proti návrhu územního plánu podat pouze vlastníci
pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (do 6.června.2018) může každý uplatnit
své připomínky a dotčené osoby podle odstavce (2) §52 SZ námitky, ve kterých musí uvést
odůvodnění, údaje podle KN 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 SZ) změněny.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí být na tuto skutečnost upozorněny.

Poučení :
Dle §22 odst.(3) stavebního zákona se stanoviska, námitky a připomínky uplatňují písemně a
musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.
Tato veřejná vyhláška je doručena 15.den ode dne vyvěšení.
Karla Smíšková
starosta obce Ryjice
Vyvěšeno : 30.dubna 2018
Sejmuto : 06.června 2018

Razítko podatelny

OBECNÍ ÚŘAD RYJICE
Ryjice č.p.14,
400 02 ÚSTÍ NAD LABEM

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU RYJICE
podle ustanovení §52 odst. (3) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění.
I. Identifikační údaje pro evidenci připomínky fyzických a právnických osob
Jméno a příjmení /
název organizace

IČO

Kontaktní adresa
Kontaktní tel.číslo, e-mail
Podává-li věcně shodnou námitku více navrhovatelů, jsou údaje o nich uvedeny
v samostatné příloze

 ano
 ne

II. Údaje o uplatněné připomínce
Katastrální území
Čísla pozemkových parcel
(případně doplňující popis)
Obsah/popis a odůvodnění

Grafická příloha přiložena

 Ano

V…………………………………….…

 Ne

dne……………………

………… ………………………………
podpis připomínkujícího/zástupce

Připomínka může být uplatněna nejpozději 7 dní od veřejného projednání návrhu
Územního plánu Ryjice, tj. do 6.června 2018.

Razítko podatelny

OBECNÍ ÚŘAD RYJICE
Ryjice č.p.14,
400 02 ÚSTÍ NAD LABEM

NÁMITKA
K NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU RYJICE
podle ustanovení §52 odst.(2) a (3) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění.
I. Identifikační údaje pro evidenci námitky
Jméno a příjmení vlastníka/
vlastníků/zástupce veřejnosti

IČO

Kontaktní adresa
Podává-li věcně shodnou námitku více navrhovatelů, jsou údaje o nich uvedeny
v samostatných přílohách

 ano
 ne

II. Údaje podle katastru nemovitostí dokládající dotčená práva k uplatněné námitce
Katastrální území
Čísla pozemkových parcel
(případně doplňující popis)
Vymezení území dotčeného
námitkou
(slovně nebo graficky)
Grafická příloha přiložena

 Ano

 Ne

III. Obsah/popis námitky

IV. Odůvodnění námitky

V. Samostatné přílohy - plná moc, případně ověřená kopie plné moci, v případě podání námitky zástupcem
- zmocnění zástupce veřejnosti, ve smyslu §23 odst.(2) a (3) stavebního zákona
V…………………………………….…

dne……………………

………… ………………………………
podpis vlastníka/vlastníků/zástupce veřejnosti

Námitka může být uplatněna nejpozději 7 dní od veřejného projednání návrhu Územního
plánu Ryjice, tj. do 6.června 2018.

