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VEŘEJNÉHo PRoJEDNÁNÍ
o NÁvRHU zMĚllY Z2 ÚZn;nnNÍrao PLÁNU oBcE vRANovÁ

Městsloý úřad Boskovice - odbor ýstavby a územního plrínovríní, jako poťrzovatel Změny 22
územního plánu obce Vranová, zajistil zpracování ',náwhu Změny 22 lÚ;zemnflto p|ánu obce Vranová...
V souladu s ustanovením $ 50 odst.2 zákona é.18312006 Sb', o územním plánování a stavebním řádu
(dále jen stavební ákon), se dne 15.1.2009 uskutečnilo společné jednrírrí o ,,návrhu Zmény Z2
územního plánu obce Vranovď. a nrásledně bylo dne 27 .4.2009 vydáno k této dokumentaci souhlasné
stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje'
Na ákladě tohoto stanoviska odbor ýstavby a územního planovríní Městského úřadu Boskovice, ve
smyslu ustanovení $52 stavebního zíkon4 zahajuje řízení o ,,návrhu Změny 22 tvemního pÍánu obce
Vranová.. a současně svo|ává

ve ř e j  né p ro j  ednání ,

které se uskutečn íve čtlrtek2.1.2009 v 1000 v kancelráři obecního úřadu Vranová.
Náwh Změny 22 rúzemniho plr{nu obce Vranová bude k nahlédnutí od 1.6.2009 do 30.6.2009 na
Městském úřadě Boskovice _ odboru ýstavby a územního plánovríní, zejména v úřední dny (pondělí
a stŤeda 800_1700 hodin) a na obecním úřadě Ýranová , zejména v úřední den (čtvrtek I900-zó]ď hodin;,
vjiné pracovní dny dle domluvy na te|. čísle 516 488 738. V souladu s ustanovením $ 172 odst'1 a 2
zíkona č.500/2004 Sb.' správní řád, bude ve výše uvedeném termínu nfurh Změny 22 územního plánu
obce Vranová včetně odůvodnění k nahlédnutí rovněž na elektronické úřední desce MěU Boskovice
(uuv.bssk9y!s9az) a na elekhonické úřední desce obecního uřadu Vranová ( www.vranova.cz).
Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opaťení a zastavitelných ploch a ástupce veřejnosti, mohou podat proti návrhu Změny 22 Územního
plrínu obce Vranová námitky' nejpozději však při veřejném projednríní. Dotěené osoby uplatňující
nrímitky musí uvést odůvodněnI, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit
území dotčené námitkou.
Nejpozději při veřejném projednríní mtňe kažÁý uplatnit své připomínky' Dotčené orgány uplatní na
ávěr veřejného projednaní své stanovisko k připomínkrím a námitkám. K později uplatněným
stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
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Toto oznámení bude v}'věšeno na s'zické úřední desce po dobu minimálně 15 dnů' 
r

V1věšeno dne: 1 8 .í}5. Z00s Sňato dne:

I ilillillilillillllillillilillllil llilllilllffi illlillililllll
NUBOPOOEEEl9

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
FAX:
Datum:

] PoČ€t ||stú/pří|oh

oZNÁMENI

1 I -[|5 'n^*

Razi*o a podpis orgánu, kteď potvrzuje vyvěŠeni a sejmuti oz!ámeni


