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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

zahájení řízení o vydání návrhu vymezení zastavěného území Košín 

 
Obecní úřad Košín, jako pořizovatel návrhu vymezení zastavěného území Košín dle § 6 odst. 2 zákona 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“), vede o projednaném návrhu vymezení zastavěného území Košín s dotčenými orgány řízení o 
jeho vydání, dle § 60 stavebního zákona, za použití § 172 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb. zákon správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). 
 

Pořizovatel vyzývá podle ustanovení § 60 stavebního zákona 
k uplatnění písemných, odůvodněných námitek a připomínek k návrhu vymezení 
zastavěného území Košín, do 30 dnů ode dne zveřejnění této veřejné vyhlášky. 

 
Námitky mohou podat pouze vlastníci pozemků uvedených v § 58, odst. (2) stavebního zákona a vlastníci 
sousedních pozemků.  

Připomínky může dle § 172, odst. (4) správního řádu podat kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou 
být návrhem vymezení zastavěného území přímo dotčeny. 
 
Odůvodněné námitky a připomínky se podávají písemnou formou, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění 
návrhu vymezení zastavěného území Košín na adresu pořizovatele: Obecní úřad Košín, Košín 1, 391 37 
Chotoviny. K později uplatněným námitkám a připomínkám se nepřihlíží. 
 

 
Zveřejnění návrhu vymezení zastavěného území Košín 

Podle § 172 odst. 2 správního řádu oznamujeme, že vzhledem k rozsahu návrhu vymezení zastavěného území 
Košín, jej není reálné zveřejnit na fyzické úřední desce. Ve lhůtě počínající dnem zveřejnění této veřejné vyhlášky 
je možné se s návrhem vymezení zastavěného území Košín seznámit: 

→ v tištěné podobě na Obecním úřadě Košín, během jeho úředních hodin, nejlépe po telefonické domluvě; 

→ v elektronické podobě na webových stránkách obce Košín: http://www.obeckosin.cz/obecni-urad/uredni-deska/. 

 

 
Upozornění 

Námitky a připomínky musejí splňovat náležitosti podání, tzn., že obsahují: 
→ jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště osoby podávající námitku či připomínku; 
→ parcelní číslo pozemku a katastrální území, kterého se námitka či připomínka týká; 
→ věc, které se námitka připomínka týká; 
→ odůvodnění námitky či připomínky (proč byla námitka či připomínka podána); 
→ datum podání a podpis osoby podávající námitku či připomínku. 

 
Na podané námitky a připomínky se jednotlivě neodpovídá. Vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách je 
ve smyslu § 172 odst. 5 správního řádu součástí odůvodnění návrhu vymezení zastavěného území Košín.  

 

 

 
  …………………………......... 

           Ing. David Mišík v.r. 

             starosta obce 
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