MĚSTSKÝ ÚŘAD SEDLČANY
Odbor výstavby a územního plánování
náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

Č.j.: MÚ-S/OVÚP/9600/2021/Sti
Tel.: 314 002 969

V Sedlčanech dne 10. května 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad v Sedlčanech, odbor výstavby a územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování
(dále jen „pořizovatel“) věcně a místně příslušný podle ustanovení § 6 odstavec 1 písm. c) zákona číslo
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“), jako příslušný pořizovatel ÚP Prosenická Lhota

OZNAMUJE
v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona

zveřejnění návrhu Územního plánu obce Prosenická Lhota
Do návrhu ÚP obce Prosenická Lhota je možno nahlédnout po dobu 45 dní ode dne vyvěšení této veřejné
vyhlášky u pořizovatele na odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu v Sedlčanech (1. patro
v budově č.p. 34 na nám. T. G. Masaryka) a na Obecním úřadě v Prosenické Lhotě (Prosenická Lhota 20, 264
01 Prosenická Lhota).
Návrh ÚP Prosenická Lhota je rovněž zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup v elektronické
podobě na webových stránkách MěÚ Sedlčany na internetové adrese www.mesto-sedlcany.cz, po otevření
webové stránky postupujte následujícím způsobem:
→ Městský úřad → Odbor výstavby a územního plánování → Portál územního plánování → Územní plány
obcí v SO ORP Sedlčany → Prosenická Lhota
Nebo použijte tento přímý hypertextový odkaz:
https://www.mesto-sedlcany.cz/cs/neverejne/navrh-up-prosenicka-lhota.html

Do 30 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky může každý u pořizovatele uplatnit své písemné
připomínky k návrhu Územního plánu obce Prosenická Lhota. K později uplatněným připomínkám se
nepřihlíží.
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Své připomínky podávejte písemnou formou a zasílejte na adresu:
Městský úřad Sedlčany, odbor výstavby a územního plánování, Nám. T. G. Masaryka 32, 264 01 Sedlčany
Upozornění: V této fázi pořizování ÚP Prosenická Lhota se nejedná o veřejné projednání podle § 52 stavebního
zákona. Veřejné projednání s odborným výkladem projektanta bude následovat po vydání stanoviska
nadřízeného orgánu a termín jeho konání bude oznámen veřejnou vyhláškou.

Ing. Veronika Stiborová
referent odboru výstavby a územ. plánování

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu v Sedlčanech a úřední desce obce
Prosenická Lhota a musí být zveřejněn též způsobem umožňujícím dálkový přístup minimálně po dobu 45
dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se dokument považuje za doručený v případě, pokud je stejnou dobu
zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup, což níže oprávněná osoba potvrzuje. Po uplynutí lhůty a
vyznačení údajů prosím tento dokument neprodleně vrátit zpět úřadu územního plánování.

Vyvěšeno dne:………………….
Razítko, podpis orgánu, který
potvrzuje vyvěšení

Sejmuto dne:………………………
Razítko, podpis orgánu, který
potvrzuje sejmutí
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