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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
O ZMĚNĚ Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KOŠŤÁLOV
Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad
územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle ustanovení § 2 odst. 2 písm. a), § 5 a § 6 odst. 1
písm. c) zákona č. 183/2006, Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) pořizuje změnu č. 1 Územního plánu Košťálov.
Pořizovatel na základě posouzeného a upraveného návrhu změny č. 1 Územního plánu
Košťálov tímto
1.

ZAHAJUJE

řízení o změně č. 1 Územního plánu Košťálov vydávaného formou opatření obecné povahy
v souladu s ustanovením § 43 odst. 4 a § 52 stavebního zákona a dále dle ustanovení § 171 až § 174
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a
2.

OZNAMUJE

konání veřejného projednání o upraveném a posouzeném návrhu změny č. 1 Územního plánu
Košťálov dle ustanovení § 52 odst. 1 stavebního zákona a ustanovení § 172 správního řádu, které
se uskuteční
v pondělí 11. ledna 2016 od 16:00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Košťálov čp. 201
Vzhledem k tomu, že rozsah upraveného a posouzeného návrhu změny č. 1 Územního plánu
Košťálov, není možné zveřejnit na úřední desce v úplném znění, stanovuje se v souladu
s ustanovením § 172 odst. 2 správního řádu, obsah, místo a termín, kde je možné se s návrhem
seznámit.
Návrh změny č. 1 Územního plánu Košťálov, je vystaven k veřejnému nahlédnutí na
Městském úřadě Semily, odboru obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování – kancelář
č. 27, Husova 82, Semily a Obecním úřadě Košťálov, Košťálov čp. 201 a dále je zveřejněn
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Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování; čj. SÚ/3481/15; dne 23.11.2015
Oznámení konání veřejného projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Košťálov

v elektronické podobě na internetových stránkách města Semily www.semily.cz (odkaz Radnice a
městský úřad – Územní plánování – Územní plány obcí – Košťálov) v termínu od vyvěšení této
veřejné vyhlášky do 7. dne ode dne veřejného projednání.
Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný
úřad územního plánování na základě § 172 odst. 1 správního řádu a ustanovení § 52 odst. 3
stavebního zákona:
3.

VYZÝVÁ K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Uplatnit připomínky k návrhu změny č. 1 Územního plánu Košťálov může dle ustanovení § 52
odst. 3 stavebního zákona a § 172 odst. 4 správního řádu každý.
Připomínky se podávají písemnou formou na Městský úřad Semily, odbor obvodní stavební úřad,
oddělení územního plánování, Husova 82, 513 13 Semily, nejpozději však do 7 dnů ode dne
veřejného projednání.
K později uplatněným připomínkám se dle § 52 odst. 3 stavebního zákona nepřihlíží.
Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný
úřad územního plánování na základě § 172 odst. 1 správního řádu a ustanovení § 52 odst. 2
a 3 stavebního zákona:
4.

VYZÝVÁ DOTČENÉ OSOBY K UPLATNĚNÍ NÁMITEK

Uplatnit námitky proti návrhu změny č. 1 Územního plánu Košťálov mohou dle ustanovení
§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona a § 172 odst. 5 správního řádu pouze dotčené osoby,
tj. vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor (dotčené obce,
vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury –
§ 39 odst. 2 stavebního zákona) a zástupce veřejnosti (§ 23 odst. 1 stavebního zákona).
Námitky se podávají písemnou formou, přičemž musí obsahovat odůvodnění, údaje podle katastru
nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčené námitkou, na Městský úřad
Semily, odbor obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování, Husova 82, 513 13 Semily,
nejpozději však do 7 dnů ode dne veřejného projednání.
K později uplatněným námitkám se dle § 52 odst. 3 stavebního zákona nepřihlíží.

Jaromír Mejsnar
vedoucí oddělení územního plánování
obvodní stavební úřad
Příloha
Návrh opatření obecné povahy o vydání změny č. 1 Územního plánu Košťálov
Na úřední desce a elektronické úřední desce:
Vyvěšeno dne: ..............................
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