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Veřejná vyhláška
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O VYDÁNÍ NÁVRHU VYMEZENÍ
ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ OBCE LOUČKY
A
VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK
Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města, jako příslušný úřad územního plánování, podle
ustanovení § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (dále jen stavební zákon), v platném znění, pořizuje vymezení zastavěného území pro
správní obvod obce Loučky (katastrální území Loučky u Turnova č. 666491).
Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města (dále jen pořizovatel) zpracoval na základě žádosti
obce návrh zastavěného území a svolal místní šetření s dotčenou obcí a dotčenými orgány za
účelem uplatnění stanovisek k tomuto návrhu.
Pořizovatel na základě návrhu vymezení zastavěného území projednaného s dotčenými
orgány tímto
zahajuje
řízení o vydání návrhu zastavěného území obce Loučky, dle ustanovení § 59 odst. 2 a § 60
stavebního zákona, a dále podle ustanovení § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále
jen správní řád), ve znění pozdějších předpisů a
oznamuje
zveřejnění návrhu zastavěného území obce Loučky, který je přílohou této veřejné vyhlášky.
Návrh se doručuje dle § 172 odst. 1 správního řádu a § 20 odst. 1 stavebního zákona veřejnou
vyhláškou. Dnem doručení návrhu je 15. den po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Den doručení
je dnem zveřejnění návrhu.
Vzhledem k tomu, že rozsah návrhu není možné zveřejnit na úřední desce v úplném znění,
stanovuje se v souladu s ustanovením § 172 odst. 2 správního řádu a § 20 odst. 2 stavebního
zákona místo a termín, kde je možné se s návrhem seznámit.
Návrh
je
zveřejněn
v elektronické
podobě
na
stránkách
města
Turnov
https://www.turnov.cz/cs/mesto/uzemni-plany-rozvoj-a-mpz/uzemni-planovaniobci/loucky.html a obce Loučky www.loucky.info. Do listinné podoby návrhu je možné
nahlédnout na Městském úřadu Turnov, odboru rozvoje města, 1. patro, kancelář č. 212
(doporučuje se využít zejména úřední dny pondělí a středu od 8:00 - 17:00 hodin) a na
Obecním úřadu Loučky.
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VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

K návrhu dle ustanovení § 172 odst. 4 správního řádu může kdokoli, jehož práva, povinnosti
nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy dotčeny, uplatnit písemné připomínky do
30 dnů ode dne zveřejnění návrhu.
Připomínky se podávají na Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka 335,
511 01 Turnov. Připomínkami se zabývá správní orgán, jako podkladem pro vymezení
zastavěného území a vypořádává se s nimi v jeho odůvodnění. Zmeškání úkonu podání
připomínek ve stanovené lhůtě nelze na základě § 172 odst. 5 správního řádu prominout.
VÝZVA DOTČENÝM OSOBÁM K UPLATNĚNÍ NÁMITEK

K návrhu mohou podat dle § 172 odst. 5 správního řádu písemné odůvodněné námitky pouze
dotčené osoby, kterými jsou vlastníci pozemků uvedených v § 58 odst. 2 stavebního zákona
a vlastníci sousedních pozemků.
Námitky se podávají na Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka 335,
511 01 Turnov, ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu. O námitkách rozhoduje správní
orgán, který opatření obecné povahy vydává (Zastupitelstvo obce Loučky). Zmeškání úkonu
podání námitek ve stanovené lhůtě nelze na základě § 172 odst. 5 správního řádu prominout.
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