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Územní plán Veltruby – oznámení pořizovatele o konání prvního opakovaného veřejného
projednání návrhu
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Odbor investic a územního plánování Městského úřadu Kolín jako pořizovatel územního plánu podle
§ 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)
o z n a m u j e
v souladu s § 22 a § 53 odst. 2 stavebního zákona termín prvního opakovaného veřejného projednání
o upraveném návrhu územního plánu Veltruby
na středu 20. července 2022 od 15:00 hod.
v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I.
Návrh územního plánu Veltruby bude vystaven k veřejnému nahlédnutí ode dne vyvěšení tohoto
oznámení na úřední desce ve dnech 17. června 2022 až 27. července 2022 v tištěné podobě
u pořizovatele (Městský úřad Kolín, budova radnice, III. patro) a na Obecním úřadu Veltruby
v pracovních dnech a na https://www.veltruby.cz/obec/uzemni-a-strategicky-plan/navrhy-up/ – Návrh
územního plánu verze 2022_06, v elektronické podobě.
Námitky mohou k návrhu územního plánu podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti podle § 23 stavebního zákona nejpozději
do 7 dnů ode dne veřejného projednání. Námitky musí obsahovat odůvodnění, údaje podle katastru
nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčené námitkou.
Připomínky může uplatnit každý, nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání.
Dotčené orgány veřejné správy a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve lhůtě do 7 dnů ode dne
veřejného projednávání stanoviska.
Stanoviska, námitky a připomínky se uplatňují písemně u pořizovatele.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
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