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Veřejná vyhláška 

Veřejné projednání návrhu 
 ÚZEMNÍHO PLÁNU PETROVIČKY 

Městský úřad Hořice, odbor stavební, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje 
(dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), který na 
základě žádosti obce Petrovičky pořizuje Územní plán Petrovičky.  

Pořizovatel oznamuje zahájení řízení o územním plánu podle § 52 odst. 1 stavebního zákona 
v souladu s § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a 
oznamuje, že veřejné projednání návrhu územního plánu se koná dne  

 

29.9 2011 v 17, oo  v budově obecního úřadu Petrovičky 

Do návrhu nového územního plánu, který je pořizován pro celé správní území Obce 
Petrovičky je možné nahlédnout v termínu od 30. 8. 2011 do 29.9 2011 u pořizovatele MěÚ 
Hořice - odbor stavební, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje, nám. Jiřího 
z Poděbrad 342, Hořice (dále i na http://www.horice.org/cz/urad-uzemniho-planovani/navrhy/ 
nebo na Obecním úřadě Petrovičky. 

Upozornění: 

Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených 
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce 
veřejnosti. 
 Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle 
(odstavce 2, §52 zák. č..183/2006 Sb.) námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle 
katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány 
uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. K později 
uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k podání 
námitek musí být na tuto skutečnost upozorněny. 
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