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Na základě rozhodnuti ZastupiteIstva obce Krhanice o pořizení změny územního
plánu zkráceným postupem, zajistiI obecní úřad, jako pořizovatel výše uvedené změny
územníhoplánu, ve smyslu ustanovení s 6 odst' 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánováni a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen stavební zákon),

zpracováni dokumentace návrhu změny č. 1 územního plánu ( dáte jen ÚP ) Krhanice.
Vsouladu s ustanovením $ 55b odst. 2 stavebního zákona aza pouŽití ustanovení s 172
odst. 3 zákona č. 50012004 Sb', správní řád, V e znění pozdějších předpisů, Vám
oznamujeme zahájení fízeni o návrhu změny č' 1 územníhoplánu a konání jejího
veřejného projednáni avyzývá k uplatnění připomínek nebo námitek k tomuto návrhu.

Na základě výše uvedeného Vám oznamujeme, že dokumentace změny č. t Úp
2 21
12. íi na 2O21 četně
Krhanice bude zpřistupn ěna v

veřejnému nahlédnuti takto:
- v tištěnépodobě v kanceláři obecního úřadu Krhanice,
doporučujeme vyuŽít úředníhodiny ( pondělí, středa od 8:00 -12'00, 13:00-'17.00
jinak dle tel dohody tel. 317 702 121 ,733 120 090
v elektronické podobě vystavením na úřední desce webových stránek obce:
http ://wu'rw.
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o návrhu změny č. 1 UP Krhanice se dne

5. Íiina 2021 od 10. 00 hod.
bude konat v budově obecního úřadu veřejné projednáni.
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se mohou

latňovat

hradně k částem řešení
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Poučení:

Ve smyslu ustanovení s 55b odst. 2 a za pouŽití s 52 stavebniho zákona mohou vlastníci
pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněni investoři, případně zástupce
veřejnosti zmocněný dle ustanovení s 23 stavebního zákona, proti projednávané změně
č. 1 UP podat námitky. Tyto námitky mohou být ve smyslu ustanovení s 52 odst' 3
stavebního zákona podány nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednáni, tzn.
nejpozději do 12. řijna 2021 (včetně) s tim, Že v námitce musí být podle citovaného $ 52

odst. 3 za pouŽ|tí s 55b odst. 2 stavebního zákona uvedeno odůvodnění podané námitky,

údaje podle katastru nemovitostí dokladujíci dotčená práva včetně vymezení území
dotčenéhonámitkou.
Ve stejné lhůtě předepsané pro podání námitek, tzn. nejpozději do 12. řiina 2021
(včetně) můžekaŽdý, podle ustanovení s 52 odst. 3 za použiti s 55b odst. 2 stavebního
zákona, uplatnit své připomínky.
Námitky a připomínky se podávají výhradně písemnou formou, a to na adresu úřadu
uvedenou v záhlaví této veřejné vyhlášky, popřípadě osobně při veřejném projednání.

K později uplatněným námitkám a připomínkám se nepřihIíží

Mgr. Aleš Papoušek
starosta obce

Toto oznámení o vystavení návrhu změny č. 1 UP Krhanice musí být zveřejněno na úřední
desce od 1. září 2021 do 12. řijna 2021 (včetně).
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