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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O PROJEDNÁNÍ

NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSEČNÉ
Městský úřad Vrchlabí, odbor rozvoje města a územního plánování (RMÚP), který na
žádost obce Prosečné, dle § 6 ods. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořizuje územní
plán Prosečné a v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 stavebního zákona oznamuje
veřejné projednání

návrhu územního plánu Prosečné,
které se bude konat

ve středu 12.4.2017 v 16.00hod

v zasedací místnosti v budově Obecního úřadu v Prosečném

(přístupná po venkovním schodišti).

Návrh územního plánu Prosečné bude vystaven k veřejnému nahlédnutí v termínu
od 1.3.2017 do 12.4.2017 v budově Městského úřadu Vrchlabí, odbor rozvoje města
a územního plánování, Zámek č.1, 2. patro a v budově Obecního úřadu
v Prosečném.
Návrh územního plánu Prosečné je zveřejněn ve stejném termínu na internetových
stánkách města Vrchlabí a obce Prosečné.
http://www.muvrchlabi.cz/uzemni-plan-obce-prosecne/ds-1097/archiv=0&p1=1765
http://www.obecprosecne.cz/uzemni-plan
Námitky proti návrhu územního plánu mohou, ve smyslu § 52 odst. 2 stavebního
zákona, podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor a zástupce veřejnosti.
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý, ve smyslu
ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona, uplatnit své připomínky a dotčené
osoby podle § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést
odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit
území dotčené námitkou.
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Dle § 52 odst. 3 stavebního zákona dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený
orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byla od společného
jednání změněny.
Upozornění:

Dle § 22 odst. 3 stavebního zákona se námitky, připomínky a stanoviska uplatňují
písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je
uplatňuje.
Podle § 52 odst. 3 stavebního zákona se k později uplatněným připomínkám,
námitkám a stanoviskům nepřihlíží.

Na podané námitky a připomínky se jednotlivě neodpovídá. Vyhodnocení připomínek
a návrh rozhodnutí o námitkách je ve smyslu § 53 a § 54 stavebního zákona a § 172
správního řádu součástí odůvodnění územního plánu. Územní plán vydá
zastupitelstvo obce opatřením obecné povahy, které bude ve smyslu § 173 odst. 1
správního řádu oznámeno veřejnou vyhláškou.
Tato veřejná vyhláška je zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup na
adrese: http://www.muvrchlabi.cz/uredni-deska/2/p1=60
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Otisk úředního razítka

Ing. Miroslava Adamová, v.r.
odboru RMÚP, MěÚ Vrchlabí
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