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OZNÁMENí O PROJEDNÁVÁNí ZADÁNí ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNíHO
PLÁNU KLADEK

Městský úřad Konice, odbor výstavby, oddělení územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1
zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"),

oznamuje

projednávání Zadání změny Č. 1 územního plánu Kladek v souladu s ustanovením § 47 odst. 2
stavebního zákona.

Návrh zadání je vystaven k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele na MěÚ Konice, odboru
výstavby, Na Příhonech 405, 798 52 Konice, v kanceláři Č. 202 (1. patro) a na internetových
stránkách www.konice.cz.

Třicetidenní lhůta pro vystavení je stanovena od 10.1. do 8.2.2011.

V uvedené lhůtě může každý uplatnit své připomínky.

Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit u
pořizovatele své požadavky na obsah změny územního plánu vyplývající ze zvláštních právních
předpisu, a požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí, včetně jeho
obsahu a rozsahu podle zvláštního právního předpisu.
Ve stejné lhůtě mohou uplatnit u pořizovatele své podněty i sousední obce.
K požadavkům dotčených orgánů, krajského úřadu a k podnětům sousedních obcí nebo k
připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

Žádáme dotčený orgán, který je příslušný dle zvláštních právních předpisů (zákon Č. 114/1992
Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákon Č. 100/2001 Sb., ve znění zákona Č. 93/2004 Sb.),
aby ve svém stanovisku k návrhu zadání pokud neuplatňuje požadavek na posouzení
územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud vylučuje významný vliv na
evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast, aby tuto skutečnost uvedl ve svém stanovisku.

Požadavky, podněty a připomínky je možno uplatnit u pořizovatele na výše uvedené adrese.
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Ing. Tomáš Němec
vedoucí odboru výstavby
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