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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení veřejného projednání návrhu ÚZEMNÍHO PLÁNU BABICE
Obecní úřad Babice (pořizovatel), příslušný k pořizování územního plánu podle § 6 odst. 2 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, na základě
zadání územního plánu pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona návrh Územního plánu
Babice a projednal jej s dotčenými orgány, krajským úřadem a příslušnými obcemi.
Pořizovatel v souladu s ustanovením § 22 a § 52 odst. 1 stavebního zákona doručuje upravený a
posouzený návrh územního plánu a oznámení o konání jeho veřejného projednání touto veřejnou
vyhláškou. Pořizovatel nařizuje
veřejné projednání návrhu Územního plánu Babice na den

15.10.2018 (pondělí) v 18:00 hodin
v Hasičské zbrojnici na adrese: Starobabická 132, 251 01 Babice
Návrh Územního plánu Babice je zveřejněn formou dálkového přístupu na adrese
www.babiceurican.cz . Do návrhu je možno též nahlížet v jeho tištěné podobě na Obecním úřadě
Babice, od 10.9.2018 do 23.10.2018 (doporučujeme úřední dny nebo po předchozí telefonické
domluvě).
Upozornění:
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a
vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou
ve stejné lhůtě uplatnit námitky, ve kterých uvedou odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí
dokladující dotčená práva a vymezení území dotčené námitkou.
K později uplatněným námitkám a připomínkám se nepřihlíží. K námitkám a připomínkám ve
věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného
krajem, se nepřihlíží.

Jan Chadraba
starosta obce Babice
Vyvěšeno dne: 10.9.2018

Sejmuto dne: 23.10.2018

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení a zveřejnění písemnosti způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

