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Pozvánka
na 17. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,
které se koná

v sobotu 30. června 2012 od 17:00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Návrh programu:
1. Schválení závěrečného účtu Obce Běleč za rok 2011
2. Schválení výsledků výběrových řízení
3.

Projednání návrhu územního plánu

Územní plán je důležitý dokument pro rozvoj obce a výstavbu na území obce. Jde o závazný
dokument, kterým se Obec Běleč a její občané budou řídit nejméně po příštích 10 let.
Nepředpokládáme v nejbližších letech žádnou aktualizaci územního plánu, protože je hodně
nákladná. Z toho důvodu doporučujeme občanům, aby si případné plány na výstavbu dobře
promysleli a případně územní plán připomínkovali.
Veřejné projednání územního plánu dle §52 až §54 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) proběhne v úterý 10. července 2012 od 9:00 hod. na MěÚ Tábor,
Žižkovo nám. 6 (budova matriky). Po tomto veřejném projednání již nebude možno podávat
námitky a připomínky k územnímu plánu obce. Z toho důvodu doporučuje pořizovatel územního
plánu (Městský úřad Tábor) konat dvě projednání, jedno přímo v obci, druhé přesně v souladu se
zákonem na Městském úřadě v Táboře.
Projednání bude přítomen ing. arch. Ladislav Komrska, projektant, který zodpoví všechny dotazy,
bude možno konzultovat podání připomínek a námitek a je bude možno také předat.
Návrh územního plánu je možno před projednáním prohlédnout na Obecním úřadě v Bělči v
úředních hodinách, tj. každý pátek od 17:00 do 20:00 hodin, během zasedání zastupitelstva obce
dne 13. června nebo kdykoliv po domluvě se starostou (tel. 724 189 517). Návrh územního plánu
najdete také na webových stránkách obce Běleč (www.obecbelec.cz).
V Bělči dne 6. června 2012

........................................
Stanislav Šmejkal
starosta
Zveřejněno na úřední desce
dne ......................... .............................. ..............................
(vč. zveřejnění v elektronické podobě)
Sejmuto z úřední desky

dne ......................... .............................. ..............................
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