Městský úřad Šluknov
Odbor rozvoje a životního prostředí
nám.Míru 1, pošt.přihrádka 18, 407 77 Šluknov
Č.j.: ORŽP/1358/2018/995/2017/bum
Ve Šluknově dne: 12.02.2018

Vyřizuje: Bc. Bušek Michal

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU
ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA ŠLUKNOV
Odbor rozvoje a ŽP, MěÚ Šluknov, jako pořizovatel Změny č. 1 územního plánu města
Šluknov (dále jen Změna č. 1 ÚP Šluknov), v souladu s § 6 odst. 2 a § 189 odst. 3 zákona č.
183/20066 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění,
oznamuje v souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona, pořizovatel Změny č. 1 ÚP Šluknov
konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu města Šluknov.

Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Šluknov se
uskuteční dne 29. 03. 2018 ve 14:00 hod na hlavním sále
Šluknovského zámku (Zámecká ul. č.p. 642, 1. patro).
Výzva podle § 52 stavebního zákona:
odst. 2) Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků
a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.
odst. 3) Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své
připomínky a dotčené osoby podle odstavce 2 námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění,
údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené
námitkou. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě
stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání (§ 50) změněny. K později
uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Orgánem obce pro uplatnění připomínky je v samostatné působnosti rada obce, v případě,
že obec radu nevolí, pak zastupitelstvo (§ 6 odst. 6 písm. d) stavebního zákona.
Odbor rozvoje a ŽP, MěÚ Šluknov zajistil možnost seznámit se s návrhem Změny č. 1 ÚP
Šluknov. Návrh Změny č. 1 ÚP Šluknov je doručen veřejnou vyhláškou v souladu s § 52
odst. 1 stavebního zákona a v souladu s § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Zákon správní řád
(správní řád) v platném znění, viz úřední deska Městského úřadu obce Šluknov. Vzhledem
k rozsahu Návrhu změny č. 1 ÚP Šluknov není účelné vyvěsit na úřední desce celý obsah
návrhu (vyvěšeno pouze jako oznámení v souladu s § 172 odst. 2 správního řádu. Kompletní
požadované doklady jsou vyvěšeny na úřední desce Městského úřadu Šluknov umožňující
dálkový přístup, tj. www.mesto-sluknov.cz .
Návrh Změny č. 1 ÚP Šluknov bude současně od 13. 02. 2018 do 06.04.2018 vystaven
k nahlédnutí:
- v papírové formě (výkresová a textová část) v kanceláři odboru rozvoje a ŽP MěÚ
Šluknov (Šluknov, Království č.p. 10, I. patro, kancelář č. 4) v pracovních dnech
- v digitální formě (výkresy a dokumenty ve formátu .pdf) na stránkách města Šluknov:
http://www.mesto-sluknov.cz/cz/476-uzemni-planovani.html

Korespondenci zasílejte písemně na adresu pořizovatele Změny č. 1 ÚP Šluknov: Městský
úřad Šluknov, odbor rozvoje a ŽP, Nám. Míru 1, 407 77 Šluknov.

Bc. Michal Bušek
oprávněná úřední osoba
odbor rozvoje a ŽP MěÚ Šluknov

Vyvěšeno dne:

12.02.2018

Doručeno dne:

27.02.2018

Bude sejmuto dne:

06.04.2018

Skutečné datum sejmutí: ……………………….
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup ve shodných termínech.
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:
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