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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ  

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU  

ÚZEMNÍHO PLÁNU HOLOTÍN 
Městský úřad Přelouč, odbor stavební (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný 
podle § 6 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě žádosti obce Holotín pořizuje Územní 
plán Holotín.  

Pořizovatel oznamuje veřejné projednání návrhu územního plánu ve smyslu § 52 odst. 1 stavebního 
zákona v souladu s § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.  

Veřejné projednání návrhu Územního plánu Holotín se koná  

v pátek 22.7.2022 v 9:00 hodin  

v budově obecního úřadu Holotín, čp. 32. 
Návrh Územního plánu Holotín vystaven k nahlédnutí u pořizovatele – Městský úřad Přelouč, odbor 
stavební, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, (kancelář II. patro č. dveří 2.22/A) 
 v pondělí a středu  8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00 
 v úterý, čtvrtek a pátek 8:00 – 11:30 a 12:30 – 13:30 

na Obecním úřadě Holotín. 

V souladu s ustanovením § 52 odst. 1 stavebního zákona a v souladu se správním řádem se doručuje touto 
veřejnou vyhláškou návrh Územního plánu Holotín. Vzhledem k rozsahu návrhu Územního plánu Holotín 
není možné jej zveřejnit na úřední desce v plném rozsahu. Ve smyslu ustanovení § 172 odst. 2 správního 
řádu je návrh Územního plánu Holotín zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové 
adrese: www.mestoprelouc.cz/rozvoj-mesta-auzemi/uzemni-planovani/uzemni-plany/holotin/ 

Upozornění: 

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky. 

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohou uplatnit vlastníci pozemků a staveb dotčených 
návrhem řešení, a zástupce veřejnosti své námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle 
katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. 

Připomínky a námitky se uplatňují písemně na adresu: Městský úřad Přelouč, odbor stavební, 
Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IDDS: b4hbqav. 

K později uplatněným námitkám, připomínkám a stanoviskům se nepřihlíží. 
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K námitkám, připomínkám a stanoviskům ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení politiky 
územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného kraje, se nepřihlíží. 

 
Ing. Stanislav Studnička 
referent územního plánování 

 

 

 
 
 

Lubomír Novotný 
vedoucí odboru 

  

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
 
 
 

K vyvěšení na úřední desku: 
Obec Holotín, IDDS: IDDS: rzya4p2 
Městský úřad Přelouč, Podatelna 
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