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Společné jednání o návrhu změny č. 1 územního plánu Snovídky
Městský úřad Bučovice, Odbor územního plánování, rozvoje a investic, jako pořizovatel změny č. 1
územního plánu Snovídky, v souladu s ustanoveními § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění
oznamuje
společné jednání o návrhu změny č. 1 územního plánu Snovídky
neveřejné projednání se uskuteční ve středu 18.04.2018
v 9.00hodin
v obřadní síni Městského úřadu Bučovice za účasti projektanta (Ing. Arch. Miloslav Sohr), který
provede odborný výklad.
Dotčené orgány uplatní stanoviska ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání. Ve stejné lhůtě mohou
sousední obce uplatnit své připomínky.
Návrh změny č. 1 územního plánu Snovídky je vystaven k nahlédnutí v pracovních dnech na
Odboru územního plánování, rozvoje a investic Městského úřadu Bučovice, Jiráskova 502, 685 01
Bučovice (II. patro, kancelář č. 307) a na obecním úřadě Snovídky v době
od 19.03.2018 do 18.04.2018
Textová a výkresová část návrhu změny č. 1 územního plánu Snovídky je v této době rovněž
vystavena na internetové úřední desce na adrese www.bucovice.cz a www.snovidky.eu.
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Doloží-li dotčený orgán nejpozději při společném jednání závažné důvody, lhůta pro
uplatnění stanoviska se prodlužuje nejdéle o 30 dnů.
Do 30 dnů od doručení veřejnou vyhláškou může každý uplatnit u pořizovatele písemné
připomínky.
K později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží.

(otisk razítka)

Ing. Kateřina Trtílková, v. r.
vedoucí odboru územního
plánování, rozvoje a investic

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Snovídky a Městského úřadu
Bučovice.
Vyvěšeno v písemné i elektronické podobě dne:
Sejmuto v písemné i elektronické podobě dne:
Razítko, podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Příloha: Návrh změny č. 1 Územního plánu Snovídky
Za správnost vyhotovení: Ing. Kateřina Trtílková
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