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VYHLÁŠKA

Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby na žádost Obce Stojčín
jako pořizovatel územního plánu Stojčín

oznamuje
ve smyslu § 50 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v
platném znění a ve znění Vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění d o r u č e n í návrhu územního
plánu Stojčín veřejnosti.
Zastupitelstvo obce Stojčín na svém jednání dne 25. 6. 2013 schválilo pořízení územního plánu Stojčín
(katastrální území Stojčín).
Dne 10. 7. 2013 požádala Obec Stojčín, IČ: 00583545, Stojčín 22, 394 68 Žirovnice MěÚ Pelhřimov odbor
výstavby, Pražská 2460, Pelhřimov o pořízení územního plánu.
Zadání ÚP Stojčín bylo schváleno zastupitelstvem obce Stojčín na veřejném zasedání dne 20. 9. 2013.
Návrh územního plánu Stojčín byl zpracován v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v
platném znění, dle § 13 a přílohy č. 7 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění Vyhlášky č. 458/2012 Sb., a v souladu se
schválením Zastupitelstva obce Stojčín.
K nahlédnutí je na MěÚ Pelhřimov odboru výstavby, Pražská 2460, Pelhřimov v úředních dnech (pondělí,
středa) a v dalších dnech po dohodě na tel. 565 351 468 (Ing. František Souček) a u místostarostky obce Stojčín určeného zastupitele (Ing. Jany Peltanové).
Dále je návrh ÚP Stojčín (celá grafická a textová část ÚP) vyvěšen na internetových stránkách Města Pelhřimova –
www.mupe.cz – Úřední deska – Město Pelhřimov – Doručování – Společné jednání ÚP Stojčín a internetových
stránkách Obce Stojčín (www.stojcin.cz).
Do 30 dnů ode dne doručení (pozn.: veřejná vyhláška je doručena 15 dnem po vyvěšení na úřední desce)
může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.
K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží (dle § 50 odst. 3zákona č. 183/2006 Sb., stavební
zákon, v platném znění).

Ing. František Souček
vedoucí oddělení územního plánu

Toto oznámení o doručení návrhu územního plánu Stojčín musí být vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu
Stojčín a úřední desce MěÚ Pelhřimov po dobu nejméně 45 dnů.
Dále je návrh umístěn na internetových stránkách Města Pelhřimova (www.mupe.cz – úřední deska – Město
Pelhřimov – Doručování – Společné jednání ÚP Stojčín) a internetových stránkách Obce Stojčín
(www.stojcin.cz).
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