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OPAKOVANÉM VEi~EJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU
ZMĚNY Č. I l l ZEMNÍHO PLÁNU BORY

Městský úřad

Velké Maiříčí. Odbor výstavby a regionálního rozvoje. jako lij'ad územního
plánování dle § 6 odsl. I písm. c) zákona Č. 183/2006 Sb .. o územním plánování a stavebním řádu
ve znění pozdějších p"edpisli (dále .. stavební zákon). poří z uje na žádost obce Změnu Č. I
Územního plánu Bory (dále jen "Změna"). Změna se týká katastrálního území Dolní Bory a
katastrálního území Horní Bory.
Dle § 53 odsl. 2 staveb ního zákona došlo během vei"ejného projednání k podstatné úpravě.
V sou ladu s tímto usta novením stavebního zákona Vám oznamujeme . že opakované veřejné
projednání návrhu Změny s odborným výkladem, se uskuteční

v pátek 6. 1. 2017 ve 14 hodin na Obecním

úřadu

Bory

Návrh Změnv bude od 30. 11. 2016 do 16. I. 2017 vystaven k veřejnému nahlédnutí:
•
•
•

na Obecním új-adu Bory
na MěÚ Velké Meziříčí. Odbor v,'sta vby CI regionálního rozvoje. kancelář Č. 322
na internetové adrese:
<http://w\vw.ve lkemezirici.cz/mcSlsk : '-urad /uzem n i-plano van i/ uzemn i-p lany- vespra vn im-o bv od u-orp-vel k e-m ez iI' ici >

V souladu s ustanovením § 52. odst. 2 stavebníh o zákona. mohou uplatnit námitky proti návrhu
územního plánu pouze vlastníci pozemkll a staveb dotčených návrhem řešení. op rá vněný investor
a zástupce veřejnosti.
V souladu s ustanovením § 52. odst. 3 stavebního zákona. nejpozději do 7 dnů ode dne
veřejného projednání může každý uplatnit své pj-jpomínky a dotčené osoby podle odstavce 2
námitky. ve kterých musí uvést odllvodnéní. údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená
práva a vymezit území dotčené námitkou.
V sou ladu s ustanovením ~ 53. odsl. 2 se na tomto opakovaném veřejném projednání
projednává upravený návrh Změny v rozsahu úprav od veřejného projednání.
Dotčené orgány a krajský úr'ad jako nadřízen)" uplatní ve stejné Ihlitě stanoviska k částem j'ešenÍ,
které byly od veřejného projednáni (* 52 stavehního zákona) změněny.
Digitálně podepsal Mgr. Zdeněk
Kundera
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Od

veřejného

•

projednání došlo k těmto úpravám :

Vymezení zastavitelné ploc hy Z-X l B 13 - ploch y smíšené obytné

O

velikosti 0,007 ha.

• Vymezení ploch y vei'ejného rroslranství P5 na pozemku p.č. 75 / 12 v k.ll. Dolní Bory.
• Změna využi tí pozemku p.č. I 151 12 ,. k.li. Ilorní Bory z ploch výroby a skladování (V) na
plochu skladování ze l1lěd ~ls k ých produktu a lechniky (S) S rozdílným způsobem využiti.

•

K

vymezena nová plocha

Zrušena zastavitelna pl ocha L-X/B 13 (v názvosloví z dokul11entace k veř'ejném
projednáni, pozel11ek p.č. 1361 \. k.ú. Ilorni Bory). Na části, kde se nacházi sk lad ovoce
vyl11ezena stabilizovaná plocha skladová ni a zel11ědě l ských produktll a techn iky (S).
Zbytek pozemku p.č. 1361 zaj'azen do ploch '/ Územniho plánu Bory - plochy luk a
pastvin (Kl.

později uplatněným

stanoviskfun,

připomínkám

a námitkám se

nepřihlíží.

Vedoucí odboru výstavby a regionálního rozvoj~
Ing. Antonín Kozina

Za správnost vyhotovení
Mgr.

Zdeněk

Kundera

Til11to se potvrzuje. že tato pisel11nost byla z\· eře.iněna zpusobe m umožňujícím dálkový pi'istup
podle 25 odsl. 2 zákona Č. 50012004 Sb. a 20 zákona Č. 183 /2006 Sb.
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