Obecní úřad Bystročice, 779 00 Bystročice 6
V Bystročicích dne 24.6.2022

Č.j.:ou/240/2022

Adresáti:

Věc:

viz rozdělovník

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č.2 Územního plánu
Bystročice

Obecní úřad v Bystročicích, jako pořizovatel územního plánu (prostřednictvím kvalifikované osoby) dle
§ 6 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění, v souladu s § 55a odst. 1 a § 55b odst. 1 a 2 stavebního zákona a § 172 zákona č. 500/2004 Sb.
(správní řád) předkládá návrh změny č. 2 Územního plánu Bystročice, který je pořizován zkráceným
postupem, a oznamuje konání veřejného projednání návrhu změny č. 2 ÚP Bystročice, které se
uskuteční
dne 2.8. 2022 v 13.00 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bystročicích, 779 00 Bystročice 6.
Návrh změny č.2 Územního plánu Bystročice, je vystaven k veřejnému nahlédnutí v pracovních dnech
od 24.6.2022 do 9.8.2022 na Obecním úřadu v Bystročicích, Bystročice 6, 779 00 Bystročice a na
webových stránkách: www.obecbystrocice.cz .
Návrh změny č. 2 ÚP Bystročice spočívá zejména ve změně funkčního využití některých ploch,
vymezení plochy pro bydlení, úpravy podmínek využití ploch, doplnění záměrů ze ZUR OK, aktualizace
zastavěného území.
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, to je do 9.8.2022, může každý uplatnit své připomínky.

Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti
mohou dle § 55b odst. 2, § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona, ve stejné lhůtě uplatnit odůvodněné
námitky proti návrhu řešení s vymezením území dotčeného námitkou, s údaji podle katastru nemovitostí
dokladující jejich vlastnická práva.
Dotčené orgány a krajský úřad uplatní ve stejné lhůtě stanoviska dle § 55b odst. 2 stavebního zákona.
Stanoviska, námitky a připomínky se uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a
podpisem osoby, která je uplatňuje.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Svá stanoviska, připomínky a námitky podávejte písemnou formou a zasílejte Obecnímu úřadu
v Bystročicích: 779 00 Bystročice 6.

PhDr. Marta Turečková, starostka obce.
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