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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEZEMICE
A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ
Městský úřad Sezemice, odbor stavebního úřadu a územního plánování, jako pořizovatel
příslušný podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje v souladu
s ust. § 52 a § 55b stavebního zákona
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEZEMICE
pořizované zkráceným postupem.
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚP SEZEMICE
se bude konat dne:
23.4.2018 v 16:00 hod
V sále města Sezemice, Husovo nám. 790
Návrh Změny č. 2 Územního plánu Sezemice je vystaven k nahlédnutí na odboru stavebního
úřadu a územního plánování, Městského úřadu Sezemice a na internetové adrese
www.sezemice.cz, odkaz: Městský úřad / Územní plán města Sezemice / Návrh Změny č. 2
Územního plánu Sezemice
od 12.3.2018 do 30.4.2018
Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání může každý uplatnit u pořizovatele
své písemné připomínky k návrhu změny č. 2 územního plánu Sezemice.
Městský úřad Sezemice
Husovo nám. 790
533 04 Sezemice
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Městský úřad Sezemice, odbor stavebního úřadu a územního plánování
č.j. SEZ-1589/2018/SÚ/Na
Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání mohou vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit u pořizovatele své
písemné námitky k návrhu změny č. 2 územního plánu Sezemice, ve kterých musí uvést
odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území
dotčené námitkou. Povinnost doložit údaje podle katastru nemovitostí se nevztahuje na
zástupce veřejnosti.
Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání mohou k návrhu změny č. 2
územního plánu Sezemice uplatnit dotčené orgány stanoviska.
Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.
Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání
zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.
(otisk úředního razítka)

Ing. arch. Petra Nacu
vedoucí odboru

Toto oznámení musí být vyvěšeno do dne konání veřejného projednání, tj. do 23.4.2018.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
Spis
Dotčené orgány:
Ministerstvo dopravy, sekce dopravní, IDDS: n75aau3
Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor hornictví, IDDS: bxtaaw4
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, Oddělení ochrany územních zájmů
Pardubice, IDDS: hjyaavk
Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VI, Hradec Králové, IDDS:
9gsaax4
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: z28bwu9
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: z28bwu9
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, IDDS: z28bwu9
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Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, IDDS: ukzbx4z
Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek památkové péče, IDDS: ukzbx4z
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, IDDS: ukzbx4z
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, IDDS: 23wai86
Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj, územní pracoviště v Pardubicích, Husova č.p.
1747, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taa69
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královehradeckého a Pardubického, IDDS: rn6aas6
Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Královehradecký a Pardubický kraj, IDDS:
hq2aev4
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, IDDS: z49per3
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Východní Čechy, IDDS: kpddyvy
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Regionální centrum, IDDS: me7aazb
Nadřízený orgán:
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, IDDS: z28bwu9
Sousední obce:
Statutární město Pardubice, IDDS: ukzbx4z
Město Dašice, IDDS: 95mbn7y
Obec Časy, IDDS: pnca3yv
Obec Dříteč, IDDS: pa9a84b
Obec Choteč, IDDS: erna4r4
Obec Kunětice, IDDS: yfma3yr
Obec Lány u Dašic, IDDS: 88wa3ym
Obec Němčice, IDDS: hh2a45c
Obec Rokytno, IDDS: 94xa5a6
Oprávněný investor:
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
Projektant:
Ing. arch. MUDRUŇKA PAVEL, Hlaváčova č.p. 179, 530 02 Pardubice 2
K vyvěšení na úřední desce:
Město Sezemice, úřední deska, Husovo náměstí č.p. 790, 533 04 Sezemice
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