
OBECNÍ ÚŘAD KATUSICE 
Nám. Budovatelů 4, 294 25 Katusice, tel.: 326 394 312, IČ 00237981 

 
        V Katusicích dne 13. 8. 2021 

Vyřizuje: Bc. Marie Flodrmanová  
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ  

ÚZEMNÍHO PLÁNU KATUSICE 
 

Obecní úřad Katusice příslušný k pořizování územního plánu obce podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 
Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) oznamuje 
v souladu s §52 a § 53 stavebního zákona oznamuje zahájení projednání  

 

Zprávy o uplatňování Územního plánu Katusice. 

 

V souladu s ustanoveními § 55 odst. 1 a § 47 odst. 2, 3 stavebního zákona se tímto zasílá návrh Zprávy o 
uplatňování Územního plánu Katusice jednotlivě dotčeným orgánům, sousedním obcím a oprávněným 
investorům.  

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Katusice je zveřejněn od 13. 8. 2021 způsobem umožňujícím 
dálkový přístup na internetových stránkách obce Katusice (www.obec-katusice.cz). Dále je vystaven 
k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele na Obecním úřadě Katusice v kanceláři starostky, popř. je umožněno 
její představení u zástupce pořizovatele Ing. Renaty Perglerové na e-mailu: perglerova.renata@gmail.com. 

Dotčené orgány a krajský úřad mohou do 30 dnů od obdržení návrhu zprávy uplatnit u pořizovatele svá 
vyjádření v rozsahu, který vyplývá ze zvláštních právních předpisů. Sousední obce mohou do 30 dnů od 
obdržení návrhu zprávy uplatnit u pořizovatele své podněty k návrhu. Každý může v době zveřejnění 
návrhu zprávy uplatnit u pořizovatele své připomínky. 

Svá případná stanoviska, podněty nebo připomínky podávejte na adresu pořizovatele písemnou formou 
nebo v elektronické podobě s ověřeným elektronickým podpisem dle § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů.  

Na základě uplatněných požadavků, podnětů a připomínek bude návrh Zprávy o uplatňování Územního 
plánu Karusice doplněn a upraven a v souladu s § 6 stavebního zákona předložen ke schválení 
zastupitelstvu obce. 

K požadavkům, podnětům a připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.  

 

 

 
 
Mgr. Věra Štencová 
starostka obce 
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