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Ve Zvoli dne 21. února 2013

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Obecní úřad Zvole, jako pořizovatel příslušný k pořizování územního plánu (ÚP) Zvole
podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, zajišťující územně plánovací činnost podle § 24
odst. 1 stavebního zákona prostřednictvím jiné fyzické osoby na základě smlouvy se
společností PRISVICH, s.r.o., IČ 27101053, v souladu s ust. § 47 odst. 2 stavebního
zákona,

oznamuje
projednávání návrhu zadání územního plánu Zvole, jehož pořízení schválilo
Zastupitelstvo obce Zvole usnesením č. 12/U/2 ze dne 15. března 2012.
Návrh zadání územního plánu Zvole, zpracovaný v únoru 2013 podle § 47 odst. 6
stavebního zákona a podle § 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, který stanoví hlavní cíle a požadavky na zpracování územního plánu Zvole, bude
vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení na
úřední desce, a to

od 27. února 2013 do 28. března 2013
na Ø Obecním úřadu Zvole;
Ø internetových stránkách obce Zvole http://www.zvole.info
a výkonného pořizovatele PRISVICH, s.r.o. http://www.prisvich.cz

POUČENÍ:
Ve lhůtě do 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednávání návrhu zadání ÚP Zvole, tj.

do 28. března 2013,
může každý uplatnit své připomínky. Připomínky se uplatňují u pořizovatele, Obecního úřadu
Zvole, písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle
§ 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat
předepsané náležitosti podání dle § 37 odst. 2 správního řádu. V souladu s § 47 odst. 2
stavebního zákona se k připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě nepřihlíží.

Na úřední desce Obecního úřadu Zvole
vyvěšeno: 26. února 2013 _
sejmuto:

29. března 2013

Ing. Miroslav Stoklasa v.r.
starosta obce

