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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  

 

Obecní úřad Třebichovice, příslušný k pořizování územního plánu Třebichovice dle § 6 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „Stavební zákon“), doručuje touto vyhláškou 

v souladu s § 50 odst. (3) Stavebního zákona 

 

návrh změn č. 4 územního plánu Třebichovice 
 

Návrh Změn č. 4 bude vystaven k veřejnému nahlédnutí v termínu:  

30. 11. 2016 – 15. 1. 2017 (včetně) 
 

Návrh změn č. 4 územního plánu Třebichovice (dále jen Změny č. 4) je zveřejněn na internetových stránkách obce 

Třebichovice (www.trebichovice.cz). K veřejnému nahlédnutí je dokumentace návrhu Změn č. 4 na obecním úřadě 

Třebichovice (tel. č. 312 672 216) a u oprávněné úřední osoby pořizovatele, Ing. Ondřej Kalivody, Ph.D. (tel. 

č. 606 275 747). 

. 

V termínu od 15. 12. 2016 do 15. 1 2017 může každý uplatnit u pořizovatele, jímž je Obecní úřad Třebichovice, 

písemně své připomínky. Uplatněné připomínky musí obsahovat zejména: 

 identifikaci účastníka; 

 sdělení věcné připomínky k řešení Změn č. 4, včetně odůvodnění připomínky. 

 

K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. 

 

Stanoviska a připomínky zasílejte elektronicky, popř. písemně na adresu obecního úřadu Třebichovice. 

 

Součástí Změn č. 4 je překreslení územního plánu Třebichovice na aktuální katastrální mapu. Aktualizované 

vymezení ploch s rozdílným způsobem využití je součástí koordinačního výkresu. Ve výše stanoveném termínu může 

každý uplatnit své připomínky k případným nesrovnalostem v překreslení územního plánu Třebichovice na aktuální 

katastrální mapu. Původní vymezení ploch s rozdílným způsobem využití je součástí hlavního výkresu územního plánu 

Třebichovice, který je zveřejněný na internetových stránkách obce (www.trebichovice.cz) a je k veřejnému nahlédnutí na 

obecním úřadě Třebichovice (tel. č. 312 672 216). 

 

 

 

……………………………………… 

Markéta Jehličková 

starostka obce, určený zastupitel 

http://www.trebichovice.cz/
http://www.trebichovice.cz/
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