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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ ŘÍZENÍ O VYDÁNÍ NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY,
kterým se vymezuje zastavěné území obce Lužice.
Městský úřad Prachatice, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje, jako
příslušný úřad územního plánování, který pořizuje podle § 6 odst.1 písm.d) 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 Lužice vymezení zastavěného
území, oznamuje v souladu s § 60 stavebního zákona a § 172 zákona č.500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, řízení o vydání návrhu opatření obecné povahy, kterým se
vymezuje zastavěné území obce Lužice.
Opatření obecné povahy se může dotýkat vlastníků pozemků nacházejících se
v katastrálním území Lužice.
Návrh opatření obecné povahy v úplné podobě je zveřejněn po dobu 30 dnů ode dne
zveřejnění této veřejné vyhlášky na elektronických úředních deskách obce Lužice
(www.obec- luzice.cz) a Městského úřadu Prachatice (www.prachatice.eu). Do listinné
podoby návrhu opatření obecné povahy je možné nahlédnout ve stejné lhůtě na Obecním
úřadu Lužice (v úředních hodinách nebo po telefonické domluvě se starostou obce) a
Městském úřadě Prachatice, odboru stavebně správním a regionálního rozvoje (v úředních
nech PO a ST od 7.30-17.00 hodin, v ostatních pracovních dnech od 7.30-14.00 hodin).
Ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění této veřejné vyhlášky na úřední desce, může kdokoli,
jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být návrhem vymezení zastavěného území
dotčeny uplatnit ke správnímu orgánu písemné připomínky. Ve stejné lhůtě mohou podat
písemné odůvodněné námitky vlastníci pozemků uvedených v §58 odst.2 stavebního zákona
a vlastníci sousedních pozemků. K později uplatněným připomínkám a námitkám se
nepřihlíží.
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