Městský úřad Jindřichův Hradec
odbor výstavby a územního plánování
Klášterská 135, 377 01 Jindřichův Hradec, tel.: 384351255, e-mail: rysava@jh.cz

Zn.: VÚP 31749/2020
Vyřizuje: Ing. Radka Ryšavá

V Jindřichově Hradci: 26.06.2020
Zveřejněno:
Sejmuto:

Oznámení o zahájení řízení o změně č. 2
Územního plánu Kamenný Malíkov pořizované zkráceným
postupem

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle §6
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále
jen „stavební zákon“), pořizuje na žádost obce Kamenný Malíkov změnu č. 2 územního plánu
Kamenný Malíkov (dále jen „ÚP“), která je pořizována zkráceným postupem ve znění §55a
stavebního zákona.
Pořizovatel oznamuje v souladu s §52 ve smyslu §55b stavebního zákona a §171 až §174 zákona
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění konání veřejného projednání návrhu změny č. 2 ÚP.

Veřejné projednání
návrhu změny č. 2 územního plánu Kamenný Malíkov
se uskuteční dne 3. 8. 2020 od 9.00 hod.
na Obecním úřadu Kamenný Malíkov.
Předmětem změny č. 2 je:
 aktualizace zastavěného území;
 vymezení zastavitelné plochy výroby (vč. zemědělské) a skladování v severní části obce
Kamenný Malíkov na pozemcích p.č. 113/3 a 113/2.
Návrh změny č. 2 ÚP je vystaven k veřejnému nahlédnutí od 3. 7. 2020 do 10. 8. 2020 na
Městském úřadu Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územního plánování (přízemní kancelář č.
104), Janderova 147/II nebo na Obecním úřadu Kamenný Malíkov. Návrh změny č.2 ÚP je také
k nahlédnutí na webových stránkách města Jindřichův Hradec (www.jh.cz) a obce Kamenný Malíkov
(www.obeckamennymalikov.cz).
Podle §52 stavebního zákona může každý k návrhu změny č. 2 ÚP do 7 dnů ode dne veřejného
projednání (tj. do 10. 8. 2020) uplatnit připomínky a dotčené osoby námitky, ve kterých musí uvést
odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokládající dotčená práva a vymezit území dotčené
námitkou. Připomínky a námitky se uplatňují písemně u pořizovatele tj. na Městském úřadu
Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územní plánování, Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec.
K připomínkám a stanoviskům po uvedené lhůtě se nepřihlíží.
Ing. Petra Vozábalová
Oprávněná úřední osoba pořizovatele

