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VEREJNA VYHLASKA
O II. OPAKOVANÉM VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU
ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘIŽANOV
Městský úřad

Velké Meziříčí. odbor výstavby a regionálního rozvoje. jako úřad územního
plánování dle § 6 odst. I písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu
ve znění pozdějších předpisů (dále "stavební zákon), pořizuje na žádost obce Územní plán
Kř i žanov (dále jen ,.Úp·'). ÚP se týká katastrálního území Křižanova Bojanov u Heřmanova.
Dle § 53 odst. 2 stavebního zákona došlo během opakovaného veřejného projednání k podstatné
úpravě . V sou ladu s tímto ustanovením stavebního zákona Vám oznamujeme, že II. opakované
veřejné projednání návrhu ÚP s odborným výkladem, se uskuteční

ve

čtvrtek

2. 3. 2017 v 15 hodin

v zasedací místnosti Úřadu městyse Křižanov
Návrh ÚP bude od 31. 1. 2017 do 10.3.2017 vystaven k veřejnému nahlédnutí:
•
•
•

na Úřadu městyse Křižanov
na MěÚ Velké Mez i říčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje, kancelář č. 322
na internetové adrese:
< http: //www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/uzemni-planovani / uzemni-plany-vespravnim -obvodu-orp-velke-mezirici>

V souladu s ustanovením § 52. odsl. 2 stavebního zákona. mohou k měněným částem uplatnit
námitky proti návrhu územního plánu pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem
řešení, oprávněný in vestor a zástupce veřejnosti .
V souladu s ustanovením § 52, odst. 3 stavebního zákona, nejpozději do 7 dnů ode dne
veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle odstavce 2
námitky, ve kterých mus í uvést o důvodnění. údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená
práva a vymezit území dotčené námitkou.
Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení,
které byl y od posledního veřejného projednání (§ 52 stavebl1iho
zákona1 změněnv. Zd ene"k
Ulgitálhe podepsal Mgr,
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Od opakovaného
•
•

K

veřejného

projednání došlo k

těmto

úpravám:

odstranění

navrhovaných korid orů technické infrastruktury v zastavitelných plochách Zl a
Z2,
úprava prostorového vymezení zastavitelné plochy Z7 (výměra plochy zllstává stejná) .

později uplatněn ým stanovi s kům ,

p"ipomínkám a námitkám se

nepřihlíží.

Vedoucí odboru výstavby
a regionáln íh o rozvoje
Ing. Antonín Kozina

Za správnost vyhotoven í

Mgr. Zdeněk Kundera
Tímto se potvrzuje, že tato písemnost byla zve řejněna zpllsobem umožiíujícím dálkový
podle § 25 odst. 2 zákona Č . 500/2004 Sb. a § 20 zákona Č. 183/2006 Sb.

přístup

Vyvěšeno na úřední desce dne. A..·2..\D\""7-- Vyvěšeno na elektronické úřední desce .. .. .. . . .
Sejmuto dne... ... . .... ........... .. ....... . ....

Č.j.: vÝST/4576/20 17-kund 1877/2017/ 1

Sejmuto z elektronické

úřední

Čislo

desky ........... .

strany:

2 14

