MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE
pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

ODBOR VÝSTAVBY
oddělení územního plánování a památkové péče
Číslo jednací: OV/55731-12/ZEZ
Spisová značka: OV/9605-2012/ZEZ
Vyřizuje/linka: Ing. arch. Zora Zelená /533304521
e-mail.: zelena@slapanice
V Brně dne: 26.11.2012

Veřejná vyhláška
Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání územního plánu Rebešovice
Městský úřad Šlapanice – odbor výstavby – oddělení územního plánování a památkové péče,
jako pořizovatel územně plánovací dokumentace pro obec Rebešovice, v souladu
s ustanovením § 6 odst. 1 písm. c), § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), oznamuje zahájení
projednávání návrhu zadání územního plánu Rebešovice.
Návrh zadání územního plánu Rebešovice bude vystaven k veřejnému nahlédnutí v termínu od
17.12.2012 – 17.1.2013 u pořizovatele na MěÚ Šlapanice, OV, oddělení územního plánování a
památkové péče, (dv. č. 236 – pracoviště Brno) především v úřední dny (pondělí a středa 8.00 - 17.00
hod.) a na OÚ Rebešovice (pondělí a středa 7.00 - 11.30, 12.00 - 17.30 hod.), jinak dle telefonické
domluvy (MěÚ Šlapanice 533 304 521, OÚ Rebešovice 547 230 376).

Dotčené orgány a krajský úřad mohou uplatnit své požadavky na obsah územního plánu
vyplývající ze zvláštních právních předpisů u pořizovatele do 30-ti dnů od obdržení návrhu
zadání.
Ve stejné lhůtě mohou uplatnit u pořizovatele své podněty i sousední obce.
K požadavkům dotčených orgánů, krajského úřadu a k podnětům sousedních obcí nebo
k připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.
V uvedené lhůtě může každý uplatnit své připomínky.

Úplné znění návrhu zadání územního plánu Rebešovice je zveřejněno způsobem umožňujícím
dálkový přístup odkazy na elektronické úřední desce města Šlapanice mesto.slapanice.cz.

Blanka Bábíčková
vedoucí oddělení ÚPPP

otisk razítka
Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 30.11.2012
Doručeno dne: 15.12.2012
Sejmuto dne: 18.1.2013
Vyvěšení a sejmutí a zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup provedl:
……………………
(razítko, podpis)

