
                                          Obecní úřad Sehradice  
             Sehradice  č. 64        763 23 Dolní Lhota u Luhačovic 
 
 
Č.j.:       98/260713                                                                         Sehradice, dne 26. 7. 2013 
Vyřizuje: Ing. Marcela Malá   
 tel.: 605 156 892 , e-mail.: marc.mala@email.cz 
 
 

Veřejná vyhláška 

Oznámení o veřejném projednání návrhu opatření obecné povahy Územního 
plánu Sehradice 

 
 

Obecní úřad Sehradice jako příslušný orgán obce (dále pořizovatel) podle ustanovení § 6 
odst. 2 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů  

 
oznamuje 

 

v souladu s ust. § 20 odst. 1, § 22 odst. 1 a  § 52 odst. 1 stavebního zákona ve spojení 
s částí šestou  - §171 a násl. Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů místo veřejného projednání upraveného a posouzeného návrhu opatření obecné 
povahy Územního plánu Sehradice spojené s odborným  výkladem na den: 
 

 

úterý 10. září 2013 od 16:00 hodin v obci Sehradice, sál kulturního 
domu č.p. 64 

  

Návrh Územního plánu Sehradice je zpracován pro celé správní území obce, tj. 
katastrální území Sehradice 
 
Do návrhu opatření obecné povahy Územního plánu Sehradice je možno nahlédnout po 
dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky na Obecním úřadu Sehradice a rovněž na 
webové adrese: 

 http://www.sehradice.cz/uzemni-plan/prubeh-porizeni-noveho-uzemniho-planu-sehradice/ 

Veřejná vyhláška se považuje za doručenou 15. den po jejím vyvěšení na úřední desce 
Obecního úřadu Sehradice. 
 
Upravený a posouzený návrh Územního plánu Sehradice je možné připomínkovat 
nejpozději 7 dnů ode dne veřejného projednání. K později uplatněným připomínkám a 
námitkám se nepřihlíží.  
 
 
Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce 
veřejnosti mohou uplatnit své námitky (námitky musí splňovat požadavky ust. § 52 odst. 3 
stavebního zákona, tj.: odůvodnění námitky, doložení údajů podle katastru nemovitostí, 
dokladující dotčená práva, vymezení území dotčeného námitkou). 
 
 
Námitky a připomínky ve smyslu § 22 odst. 3 stavebního zákona  se uplatňují písemně a 
musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.  
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Ke stanoviskům, připomínkám a námitkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání 
zásad územního rozvoje, se nepřihlíží. 
 
Své připomínky a námitky podávejte písemnou formou a zasílejte na Obecní úřad Sehradice 
Sehradice 64, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic. 
 
 
 
 
Silvie Pospíšilová v r 
  starostka obce 
 
 
 
 
 
Lhůta pro vyvěšení: Veřejná vyhláška „Oznámení o veřejném projednání opatření obecné 

povahy Územního plánu Sehradice bude vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu 

Sehradice po dobu min. 15+30 dnů před veřejným projednáním a min. 7 dnů po dni 

veřejného projednání. Zároveň je veřejná vyhláška zveřejněna způsobem umožňující 

dálkový přístup u pořizovatele. 

 

Vyvěšeno dne: ………26. 07. 2013     

 

                          

 Sejmuto dne: ……… 18. 09. 2013……………… 

 

 

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí. 

                      

 


