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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o vystavení návrhu zadání změny č.2 územního plánu Borovany
Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování – úřad
územního plánování jako pořizovatel podle ustanovení § 6 odst.1 písm. a) a c)zákona č.183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

oznamuje
v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu vystavení návrhu zadání změny č.2 územního plánu Borovany.
Návrh zadání změny č.2 územního plánu Borovany bude vystaven k veřejnému
nahlédnutí od 23.52012 po dobu 30 dnů v prostorách odboru výstavby, kulturních památek a
územního plánování Městského úřadu Trhové Sviny, k návštěvě doporučujeme úřední dny
pondělí a středa v době od 8.00 do 17.00, a městském úřadu Borovany, k návštěvě doporučujeme
úřední dny v pondělí od 7.30 do 11.00 a od 12.00 do 15.30, ve středu od 7.30 do 12.00 a od
13.00 do 18.00 a v pátek od od 7.30 do 11.00 a od 12.00 do 13.00.
K vypracovanému návrhu zadání změny č.2 územního plánu Borovany může každý
uplatnit své připomínky u pořizovatele na Mě Ú Trhové Sviny a na městském úřadě Borovany a
to na obsah zadání ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění.
Ve lhůtě do 30 dnů od obdržení návrhu zadání změny č.2 územního plánu Borovany
mohou také dotčené orgány a krajský úřad uplatnit u pořizovatele své požadavky na obsah
zadání vyplývajících z právních předpisů. 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.
Požadavky, podněty a připomínky je možné uplatnit u odboru výstavby, kulturních památek a
územního plánování Mě Ú Trhové Sviny a na městském úřadě Borovany.

Ing. Luděk Klein
Úřad územního plánování
Mě Ú Trhové Sviny
Tato vyhláška musí být vyvěšena po dobu 30 dnů.
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