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Veřejná vyhláška
Oznámení veřejného projednání návrhu změny č.1
Územního plánu Jesenice
Městský úřad Jesenice, odbor výstavby jako orgán vykonávající působnost ve věcech územního
plánování prostřednictvím odborného zástupce pořizovatele ve smyslu §24 zákona 183/2006 Sb.o
územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen SZ), oznamuje konání veřejného
projednání návrhu změny č.1 ÚP Jesenice s prvky regulačního plánu, pořizované zkráceným
postupem na základě schválené zprávy o uplatňování, v souladu s § 55b SZ ve vazbě na §51 a 52 SZ.
Veřejné projednání se bude konat dne:

24.03.2022 v 16.00 hod.
V sále kulturního domu v Jesenici
Zpracovatele: Atelier Krok, s.r.o. tímto žádáme o účast a zajištění odborného výkladu.
Návrh změny č.1 ÚP Jesenice je vystaven k veřejnému nahlédnutí na městském úřadu v Jesenici,
a dálkovou formou na el. úřední desce města viz: https://www.jesenice-ra.cz/mestsky-urad/urednideska/
Podle § 52 odst. 2 SZ mohou pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný
investor a zástupce veřejnosti k návrhu podat námitky, nejpozději však do 7 dnů od veřejného
projednání. Ve stejné lhůtě, v souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona dotčené orgány uplatní svá
stanoviska a každý může uplatnit své připomínky. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám
a námitkám se nepřihlíží.
Upozornění:
V námitkách se musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a
vymezit území dotčené námitkou. Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo
rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje se nepřihlíží.
Dle §22 odst. 3stavebního zákona se stanoviska, námitky a připomínky podávají písemně.
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odborný zástupce pořizovatele

Toto oznámení bude vyvěšeno do 7 dnů od konání veřejného projednání tj. do 31.3.2022 na obou
úředních deskách MÚ Jesenice.
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:
Vyvěšeno dne: 17. 2. 2022

Sejmuto dne : ……………….

