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Městský úřed Třhové sÝiny
odbor ýýsrlYby' kulturn|ch p.nÁr€k a územDibo p|t.ovó.|

Ži'r.vo nÁm&| ]2' ]7a 0l Tňové sviiy

cj'. výí:245í09/Roj

lt. @!áo.!i o rfstaÝ€.í .{vrhu 
"Úl.n.fto 

púlu Loč€.ie" kvgř.j!.ňu

M4st5ki úřad Tňové sviny odbo. výstavby' ku|tunich pMót.k ! úZmino púnovÁní -
utld úZmn|ho p|áíování. oMuj.' 2. b'l ry*ven navň ÚP Loč.nie' vá|.d.m
k rzshu dolam€nb.é íerí úoáo j.j &ř.jnit ía úrední de* Y úp|ném aénl' a pĎto
v $uladu s uslonovmin ! l72 od5t' 2 spráwito ládu je nožno íahlédnout do dokumírae

u poři'.v.l.|d MěÚ TÍbNé sýi!y, odbor Ý!l.vby, laltDr.i.b P.nÁl.k .
ú'.mn|ho plÁtrovlli (k Íávštěvě doporuěuj.ňe ú&dnÍ dny ponděli' íiedo od 8:00 do l l |00
á od l2:00 do l7:00 hodiÍ! v ost.tnl dÍy ňo,ío po klefonické donluvě)

o no obs.iB úřadě lóčelic. (k náÝštěvě doporučujeňe úřÓdní dry poíděll' sl!éda od
7:00do l2:o0ood13:0odo l7:00hod in 'vos lah ldíynož'opote le|oÓ iGkédon luvě) '

Prjehont ÚP' hg.mb'zd.nět u.bÚcc, Prj.kóni ot.lié. Č' Budějovie, budc míl na
pojcdnrní odbomý ťklod'

Návrh UP Loč€nice bude vsouIadu s usbnovenim $ 52 odst'l slavebnlho zÁkonl
v'slalci kv.ř.jíéňu Dsh|édnurl po dobu 30 dnů odc dne doruě.ni velEjné vyh|ášky u
pořlzovarcl. . MěÚ T.noÝé svitry, odbor ťJtivby' kulfumkn plnÁi€k ! úrcnnlho
Dhnováui l v obcl no ob€cllb úř!d!Lďé'|..'

EJ VYIILASKA

l' oz.ine.iveř€j.éboprejednr.t !É!ÉE"É!E!Í!p.p!Á4l4č9d!É

Měsšký úlad T.hové sviny' odbol visllvby' kulfumícb pamitek g územního p|áno!ánl'
ja]o plls|ušný úiad úrcmi}o pIánov|bl dle $ ó odst' | ákona č' 1832006 sb. o úzennÍm
p|Ánováíl a slovebnlfr řádu GtorebnI Žáron). vp|at.én aěÍl' (dále jq íavebíl ákon) !
pníulíy oÓrl7Ótá.e| úuemÍho p|Ánu pod|e ÚlÚovm| r o odsl'| p|fi al á c| stEvebnlho
al\on6, o2blnuje v.ř.i!é pfuj.dn{n| íÁvrhu 

"Uz.ntr|bó 
plÁbu Lďenic.. (dá|. j.n UP)

v sou|adu s s 52 sbvebíi]D áloía ! $ l7l až l74 ákoná č'50oD004 sb. o spróhím řlz.nÍ
v pkl!én aěni Gp.ávni řád)

Yeř€iré Drci €dD{!í DávrhÚ -Úz.DDího Dlánu I{č€Dic."

9 Btat.čni v Dmsto.lcb ku|tu.nlbo gl|! v Lď.ricích

dne30.9. ve |4:00 todií

NAvEŘ



UpozorDění t bodům l. ! tl':
. Pod|. $ 52 odst' 2 slavcbniho ákono mohou úmilky proti nÁvrhu 'něoy podll

Douze v|$l!lci PorcDlú ! sbveb dol..ni.h návócn ýeř4ně píospěr'ých slov.b.
veřejně prcsÉšných op.ť.ni a asúvn.hých pleh a zífupce !.ř.jnosli ($ 2]

NejpoŽději při vďejnéfi prcjed!Ánl nůžG k''dý upht.it své připomlnty a dolóené
osÓb' pod|. 9 52 odŠ. 2 stlv.bniho zjroio ntnil!],. vc kl.ďcl' m;í uv.í iiivÓd.ěli'
údaje pod|. kltdru Íemovnďi dok|adujlci dotčňá prjva a Dmezil úZmí dot&n.

Do|čenc ořgnnJ udrt.| na zivéř teiejného !fujedDln' !vé Šlnotilko
k DřiponInkjn. nÉmilllm.

5ff:Íi""'1hT*éJ":""-"|.ům, 
přitboílldm . nihitkím 5G n.při!|íži ( $ 52

Ke slanofkkůú. pnpominkán a námnlÁn ve věceh, o tte4ých by|o rcáodnulo Přiv'dáni ziýd úzénÓihÓ ozvoj., * ňépňh|iá'

#F"sJ,s,g"yaflP
/ / TRHoVF SVINY

//- 
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v.dolcJ'it.dÚrmjhoe|'b6l
M. U Ť 'ové sýiny

Čáí l' - pÓdle Ústo.ove.i s 25 odsl2 spríhiho ilád!
lyvěšenim ía úředni de*e'

cáí ||' pod|. $ '2 odsl.l st.vcb'lho ákona - nusi být
dobu 30 díů od dn. dofučeni ěííi |,

musi býl zveňcjněna po dobu l5 dnó

vysuvena k velcjnéhu nahI.dnutl !o

D. |Ún* jnu l i . '  '

celten mÚi být llto veř.jná vyh|álla vyaéšen. po dobu nin' 45 dÓú'



'- Nli!útšboáÝohíhoFífodičRdhr{ýkoou íeli lpdYy u

d N1inistnío kuÍuncR

í KdÍký íř.d ďerdopívy's
x rinnbý úř!d odl}or zPu cnědčksj ! |6ni.M
3. KBj!kýúfod odbork!hury| cdbYliho nchu
9' kájllý úřrd dbr fu.Ďilbo p
|0' MlU ŤňďésýIIyodbor9opnq

lJ' t<Hs Jč cÚl{ Bu.ll]d"h!

ls' H6 Jt csló BudčjoYř!
'ó' ÝojmkÁ úy.emÍ Í ýNón{ sprÁw
ý' \njs|(á Etři ni spúq Ině*k. D{ry
'3' ccský t|ckonÚif!&l úfud c,rU

20.počnkotýroldcskércpubliky

,r' Uhd prc zŠupďánj ŠaU E {eď ňBje*ov}.h

21 Nfuúi Panálkot; ú'kY úmoiďbtr pE@vÉlě

2ó' ŘrJndýv'si|nic' dárniť.R
,7' spiis . údÍŽba si|nic Jiho&ské|'o knje
23 Pdtř cR sDdva lihočeského koie

]0' Lšy ČR. s'p'. spÉv! tokl]

r7 Ag.ílud mhÍúJ, pfuody ! hjií} cR

45 P'ojekčni ďe|iď Ing.ech'zd.něi Uňans


