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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
projednání a zveřejnění návrhu zadání
Územního plánu Smilovice
Městský úřad Třinec, odbor stavebního řádu a územního plánování (dále jen
„pořizovatel“), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
oznamuje
v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona projednání návrhu zadání územního
plánu Smilovice (dále jen „návrh zadání“). Pořizovatel zveřejnil návrh zadání jeho
vystavením k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení
o projednání návrhu zadání na úřední desce.

Návrh zadání je vystaven k veřejnému nahlédnutí:
–
–
–

u pořizovatele, tj. v kanceláři č. 201 Městského úřadu Třinec, Jablunkovská 160,
739 61 Třinec, denně, nejlépe pak v pondělí a středu od 8,00 do 17,00 hod.
v obci, pro kterou je územní plán pořizován, tj. v budově Obecního úřadu
Smilovice, č.p. 13, 739 55 Smilovice u Třince
na internetové stránce www.trinecko.cz
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Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Expozitura Třinec, č.účtu: 1621-781/0100
IČ: 00297313

Lhůta pro uplatnění připomínek
Veřejnosti se návrh zadání doručuje veřejnou vyhláškou. Patnáctým dnem po dni
vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce se tato veřejná vyhláška považuje za
doručenou. Návrh zadání bude vystaven k nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne
doručení této veřejné vyhlášky výše uvedeným způsobem. V uvedené lhůtě (30 dnů)
může každý uplatnit své připomínky. Připomínky zasílejte na adresu Městský úřad
Třinec, odbor SŘaÚP, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec.

„otisk úředního razítka“
Ing. Věra Pindurová v. r.
vedoucí odboru SŘaÚP

Vyvěšeno na úřední desce dne: …………………….
Sejmuto dne: …………………….

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení, sejmutí tohoto oznámení

Obdrží (pro zveřejnění na úředních deskách):
1. Obecní úřad Smilovice
2. Městský úřad Třinec
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