Městský úřad Trhové Sviny
Odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování
Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny
Spis. zn. : STAV/77/SJ/20/K
Vyřizuje : Ing. Luděk Klein
Telefon : 386 301 428

Trhové Sviny, dne 10.2.2021
Č. j.: MUTS/3126/21/Kle

MUTS/3126/21/Kle
VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ O NÁVRHU
změny č.2 ÚP Čížkrajice
Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby kulturních památek a územního plánování ( úřad
územního plánování ) jako pořizovatel územně plánovací dokumentace podle § 6 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánováním a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též
stavební zákon)

oznamuje

podle § 50 odst.2 zákona č.183/2006 Sb., konání společného jednání o návrhu změny č.2 ÚP
Čížkrajice, které se uskuteční

ve středu dne 17.3.2020 v 9.00 hodin

v zasedací místnosti obce Čížkrajice.

Pořizovatel vyzývá dotčené orgány k uplatnění stanovisek ve lhůtě do 30 dnů ode dne jednání a
sousední obce, aby své připomínky uplatnily u pořizovatele od 30 dnů ode dne jednání.
Zároveň pořizovatel podle § 50 odst.3 stavebního zákona doručuje návrh změny č.2 ÚP
Čížkrajice veřejnou vyhláškou. Do 30 dnů ode dne doručení této vyhlášky může každý uplatnit u
pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným stanoviskům a připomínkám se
nepřihlíží. Návrh změny č.2 ÚP Čížkrajice je vystaven k nahlédnutí na Mě Ú Trhové Sviny,
odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování a obecním úřadě Čížkrajice.
Návštěvu doporučujeme v úředních hodinách, mimo úřední hodiny po telefonické dohodě. Dále
je vystaven na webových stránkách města Trhové Sviny www.tsviny.cz a webových stránkách
obce Čížkrajice www.cizkrajice.cz .

Ing. Luděk Klein
vedoucí odboru výstavby, kulturních památek a územního plánování
Mě Ú Trhové Sviny

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úředních deskách města Trhové Sviny a obce Čížkrajice a
dále je vystavena na webových stránkách města Trhové Sviny www.tsviny.cz a webových stránkách obce
Čížkrajice www.cizkrajice.cz po dobu 45 dnů.

Vyvěšeno dne: …………………….

Sejmuto dne:……………………….

Č.j. MUTS/3126/21/Kle
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Ministerstvo životního prostředí ČR odbor výkonu státní správy II
Státní energetická inspekce územní inspektorát
Krajský úřad odbor dopravy a silničního hospodářství
Krajský úřad odbor ŽP, zemědělství a lesnictví
Krajský úřad odbor kultury a cestovního ruchu
Krajský úřad odbor reg. rozvoje, územ. plánování a stavebního řádu
Mě Ú Trhové Sviny odbor výstavby, kulturních pam. a územ. plánování
Mě Ú Trhové Sviny odbor dopravy a silničního hospodářství
Mě Ú Trhové Sviny odbor ŽP
MO ČR – Sekce nakl. S majetkem MO – oddělení ochrany územních zájmů Morava
KHS Jč České Budějovice
Obvodní báňský úřad
HZS Jč České Budějovice
Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj Kněžské Dvory
Policie ČR Správa Jihočeského kraje
Povodí Vltava
EG.D a.s.
PRVOK s.r.o.
T-Mobile Czech Republic as.
Česká inspekce životního prostředí – Oblastní inspektorát České Budějovice
Obec Čížkrajice
Město Trhové Sviny
Obec Kamenná
Obec Slavče
Ing. Arch. Martina Kabelková
Vlastní

