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Územní plán Lipec – úprava – oznámení pořizovatele o zahájení řízení a konání veřejného
projednání návrhu
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Odbor investic a územního plánování Městského úřadu Kolín jako pořizovatel územního plánu
podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon)
oznamuje
v souladu s § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zahájení řízení
o vydání územního plánu podle § 22 a § 52 odst. 1 stavebního zákona termín veřejného projednání
návrhu úpravy Územního plánu Lipec podle § 188 odst. 1 stavebního zákona
na středu 24. srpna 2022 od 16:00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Lipec, Lipec 83, 281 26 Týnec nad Labem
Návrh úpravy územního plánu Lipec bude vystaven k veřejnému nahlédnutí ode dne vyvěšení tohoto
oznámení na úřední desce ve dnech 30. června 2022 – 31. srpna 2022, v tištěné podobě
u pořizovatele (Městský úřad Kolín – budova radnice, III. patro), na Obecním úřadu Lipec v pracovních
dnech a v elektronické podobě na adrese: Územní plán obce | Lipec
Námitky mohou k návrhu územního plánu podat pouze vlastnící pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti podle § 23 stavebního zákona nejpozději
do 7 dnů ode dne veřejného projednání. Námitky musí obsahovat odůvodnění, údaje podle katastru
nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčené námitkou.
Připomínky může uplatnit každý, nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání.
Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve lhůtě 7 dnů ode dne veřejného
projednávání svá stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny.
Stanoviska, námitky a připomínky se uplatňují písemně u pořizovatele.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
otisk úředního razítka
Ing. Miroslav Káninský
vedoucí odboru
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