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VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Oznámení o projednání návrhu Zadání
Změna č. 1 - ÚZEMNÍHO PLÁNU BROD NAD DYJÍ
Městský úřad v Mikulově, odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný úřad územního plánování
dle § 6 odst. 1) písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako pořizovatel územně plánovací dokumentace Obce
Brod nad Dyjí, v souladu s ustanovením § 47 odst. 2) a § 55 odst. 2) stavebního zákona zahajuje
veřejné projednání - vystavení návrhu

ZADÁNÍ
Změna č. 1 – ÚZEMNÍ PLÁN BROD NAD DYJÍ
Návrh Zadání bude dle ustanovení § 47 odst. 2) stavebního zákona vystaven k veřejnému nahlédnutí po
dobu 30-ti dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednání návrhu Zadání na úřední desce, tj. od
21.12.2012 do 21.1.2013 včetně:
1. Na úřední desce Městského úřadu Mikulov a Obecního úřadu Brod nad Dyjí – oznámení
2. Na elektronické úřední desce Obecního úřadu Brod nad Dyjí, dále na elektronické úřední desce
Městského úřadu Mikulov v plném znění: http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/mestskyurad/uredni-deska/
3. V plném znění na Městském úřadu Mikulov, odboru stavebního a životního prostředí, se sídlem
v Mikulově, Náměstí 1, v kanceláři dveře č. 233 a v kanceláři Obecního úřadu Brod nad Dyjí.
Dle ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona:
• může každý (občané, fyzické a právnické osoby) uplatnit své připomínky ve lhůtě 30-ti dnů ode
dne vyvěšení tohoto oznámení.
• dotčené orgány a krajský úřad mohou uplatnit u pořizovatele své požadavky na obsah územního
plánu vyplývající ze zvláštních právních předpisů do 30 dnů od obdržení návrhu zadání; ve stejné
lhůtě mohou uplatnit u pořizovatele své podněty i sousední obce.
K požadavkům dotčených orgánů, krajského úřadu, podnětům sousedních obcí a připomínkám
uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.
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