Městský úřad Svitavy
odbor výstavby, T. G. Masaryka 35, Svitavy
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Svitavy, dne 5. března 2021
Č.j.: 18265-21/OV-krd / 7490-2020
Spisová značka: 7490-2020
Oprávněné úřední osoby: Dagmar Korcová
Telefon: 461 550 291
E-mail: dagmar.korcova@svitavy.cz

DOPLNĚNÍ OZNÁMENÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Svitavy, odbor výstavby, příslušný dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (stavební zákon) k pořizování
územně plánovací dokumentace (dále pořizovatel) v souladu s ustanovením §52 a 55b stavebního
zákona oznámil dne 24. 2. 2021 pod č. j. 15375-21/OV-krd/7490-2020 konání

OPAKOVANÉHO
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1. ÚZEMNÍHO PLÁNU KARLE
KTERÉ SE BUDE KONAT DNE

29. března 2021 v 15:00 hod
Veřejné jednání se mělo uskutečnit v zasedací místnosti MÚ Karle. Vzhledem k tomu, že od 27.
února po dobu 30 dnů platí v ČR nouzový stav a nelze předem vyloučit možnost, že bude
následovat jeho prodloužení, uskuteční se uvedené veřejné jednání v uvedeném termínu a čase

pouze on-line formou
prostřednictvím videokonference pomocí následujícího odkazu:
https://meet.jit.si/uzemni-plan-karle
Odkaz je možné otevřít pomocí prohlížeče Google Chrome, nebo Firefox.
Postup přihlášení:
− otevřít odkaz
− zadat své jméno / název organizace
− vstoupit do setkání

− připojení bude možné 10 minut před zahájením jednání.
Ostatní náležitosti z oznámení ze dne 24. 2. 2021 pod č. j. 15375-21/OV-krd/7490-2020
zůstávají v platnosti.

otisk úředního razítka
………………………………
Dagmar Korcová
úředník odboru výstavby

Obdrží:
1. Městský úřad Svitavy - odbor vnitřní správy, T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 2
Datová schránka
2. OBEC KARLE, Karle 4, 568 02 Svitavy 2, DS: OVM, q3wb7y9

Tato veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup
do 29. 3. 2021 což tímto potvrzujeme.

Vyvěšeno dne ........................

Sejmuto dne........................

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Digitálně podepsal Dagmar Korcová
Datum: 05.03.2021 09:37:09 +01:00
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