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OZNÁMENÍ
O TERMÍNU PRO PODÁVÁNÍ PODNĚTŮ A NÁVRHŮ NA POŘÍZENÍ
ÚZEMNÍHO PLÁNU ROTAVA

Zastupitelstvo města Rotava na svém veřejném zasedání dne 24.3.2014 usnesením č.
40/14 rozhodlo o pořízení nového Územního plánu Rotava. V souladu s § 6 odst. 5 a §§ 44 a 46
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), byl s Městem Rotava dohodnut termín pro
podávání podnětů a návrhů na pořízení tohoto územního plánu do 30.8.2014 (včetně).
Podněty a návrhy občanů obce, fyzických nebo právnických osob, které mají vlastnická
nebo obdobná práva k pozemkům nebo stavbám na území obce a jejich záměrem je v budoucnu
jiné využití pozemku nebo stavby než je jeho současné využití nebo využití dle platného
Územního plánu Rotava je možné podle § 46 zákona stavebního zákona podávat včetně všech
požadovaných náležitostí uvedených na příslušném formuláři prostřednictvím podatelny
Městského úřadu v Kraslicích, popř. dle domluvy prostřednictvím podatelny Městského úřadu
Rotava. Příslušný formulář je k dispozici na odboru ÚP, SÚ a PP Městského úřadu v Kraslicích
(č.dv. 408), u Městského úřadu Rotava a také v elektronické podobě na internetových stránkách
města Kraslice www.kraslice.cz v sekci Významné dokumenty → Územní plán města Rotava
→ Přípravné práce pro nový ÚP Rotava – formulář podnětu.
Informace a konzultace poskytuje Bc. Iva Harapátová, pracovnice odboru územního
plánování, SÚ a PP Městského úřadu v Kraslicích (kancelář č.dv. 408), doporučujeme v úřední
dny Po a St 7-11,30 a 12,30 - 17 hodin a mimo tyto dny a hodiny dle předchozí telefonické
domluvy.

Bc. Iva Harapátová v.r.
úřednice odboru územního plánování,
stavebního úřadu a památkové péče

Příloha :
- formulář na podání podnětů a návrhů
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Toto opatření bude vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Kraslice a Městského
úřadu Rotava v termínu do 30.8.2014 a po shodnou dobu zveřejněno též způsobem
umožňující dálkový přístup. Současně bude informace zveřejněna na stránkách Města
Kraslice (pořizovatele) www.kraslice.cz společně s formulářem v sekci Městský úřad →
Významné dokumenty → Územní plán města Rotava → přípravné práce.

Vyvěšeno dne: .......24.6.2014..........

Sejmuto dne: .....30.8.2014............................

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

Obdrží:
účastníci (dodejky) – pro zveřejnění na úřední desce a způsobem v místě obvyklým
1. Město Rotava – ke zveřejnění
2. Město Kraslice – ke zveřejnění

