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ozNÁMEľĺo zpŘĺsTUPNĚNí NÁVRHU ZMĚNY c. zÚzenNĺHo PLÁNU TÝNEc NAD
sÁzAVoU A ozNÁM E ľĺí xoľĺÁľĺve Ře.l ľ ÉHo PRoJ EDNÁNĺ

Městský úřad Týnec nad Sázavou, jako pořizovatel výše uvedené změny územníhoplánu
podle $ 6 odst. 2 zákona č,. 18312006 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějšíchpředpisů (dále jen stavební zákon), v souladu s ustanovením $ 52 odst. 1
stavebního zákonazapouŽiti ustanovení s 172 odst.3 zákona č.500/2004 sb., správní řád
v platném znění, oznamuje zahĄenÍ řizeni o upraveném a posouzeném návrhu změny č,. 2
územníhoplánu Týnec nad Sázavou a datum konáníjeho veřejného projednání.

Na základě výše uvedeného Vám oznamujeme, že v termínu od 19.06.20í8 do
26.07.2018 (včetně) bude dokumentace změny č. 2 územního p!ánu Týnec nad

Sázavou zpřĺstupněna k veřejnému nah!édnutĺ takto:

v tištěnépodobě v kanceláři tajemníka městského úřadu, a to vždy v úředních hodinách
_ v pondělí a ve středu od 8:00 do 1 1:00 hodin a od 1 1:30 do 17:00 hodin;

v elektronické podobě vystavením na webových stránkách městského Úřadu:
http://mestotynec.czldownload/up201 122 201 8_06-navrh-zmeny.zip;

ve velikém objemu
na klasické úřední desce pak bude z technických důvodůspočĺvajĺcích
projednání.
pouze
konání
veřejného
veřejná vyhláška oznamující
spisu vystavena

o návrhu změny

č. 2 územnĺho plánu Týnec nad Sázavou se
dne í9.07.2018 od í6.00 hodin

bude v souladu s ustanovením $ 52 odst' 1 stavebního zákona konat veřejné projednání
v zasedací mĺstnosti v přízemí městského úřadu.

Poučení

Ve smyslu ustanovení $ 52 odst. 2 stavebního zákona vlastníci pozemků a staveb
dotčených návľhem řešení, opľávnění investoři, případně zástupce veřejnosti

zmocněný dle ustanovení $ 23 stavebního zákona, mohou proti projednávané změně č. 2
územníhop!ánu Týnec nad Sázavou podat námitky. Tyto námitky mohou být ve smyslu
ustanovení $ 52 odst. 3 stavebního zákona podány nejpozději do 7 dnů ode dne
veřejného projednáni, Ízn. nejpozději do 26.07.2018 (včetně) s tím' že v námitce musĺ
být podle výše citovaného $ 52 odst. 3 stavebního zákona uvedeno odůvodnění podané

námitky, Údaje podle katastru nemovitostí dokladujícídotčená práva včetně vymezení
územídotěeného námltkou.

Ve stejné lhůtě předepsané pľo podávání námitek, tzn. neipozději do 26.07.2018
(včetně) můžekaždý podle ustanovení s 52 odst. 3 stavebního zákona uplatnit své
připomĺnky.

Námitky a připomínky se podávají výhradně písemnou formou, a to na adresu úřadu
uvedenou v záhlaví této veřejné vyh|ášky, popřĺpadě osobně při veřejném pľojednánĺ.

K později uplatněným námitkám a připomínkám se nepřihlíží!

lng. Miloš Albl
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Toto oznámení o vystavení návrhu změny ć.2 Územního plánu Týnec nad Sázavou musí být
zveřejněno na Úřední desce od 19.06.2018 - 26'07 '2018 včetně.
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