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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o projednávání návrhu zadání ÚP Čebín
Městský úřad Kuřim, Odbor investiční,( dále jen pořizovatel) jako orgán obce příslušný dle ustanovení
§6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů
oznamuje zveřejnění a projednávání návrhu zadání ÚP Čebín v souladu s ust. § 47 odst. 2
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Po celou dobu vyvěšení veřejné vyhlášky bude úplné znění návrhu zadání ÚP Čebín vystaveno k
veřejnému nahlédnutí u pořizovatele na MěÚ Kuřim, Odboru investičním (zejména v úřední dny, tzn.
pondělí a ve středu od 7,30 -11,30 a od 12,30 – 17,00 hod) a dále na Obecním úřadu v Čebíně.
Současně bude po stejnou dobu zveřejněn návrh zadání způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to
na elektronické úřední desce města Kuřimi https://www.kurim.cz/ a elektronické úřední desce obce
Čebín http://www.obec-cebin.cz/ jako příloha tohoto oznámení.
Veřejná vyhláška „Oznámení o projednávání návrhu zadání ÚP Čebín“ bude vyvěšena na úřední desce
Obce Čebín a MěÚ Kuřim a také na elektronické úřední desce MěÚ Kuřim a elektronické úřední desce
Obce Čebín.
Do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.
Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání ÚP Čebín mohou dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený
orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah zadání územního plánu,
vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů. V téže lhůtě uplatní krajský úřad jako
příslušný úřad u pořizovatele stanovisko a sousední obce mohou uplatnit podněty.
Nejpozději 7 dnů před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli a
příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.
K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.
Podle ust. §25 odst.2 správního řádu se písemnost považuje za doručenou patnáctým dnem po
vyvěšení.
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Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
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